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أنا ال أؤمن باملهدي املنتظر، هو جمرد خرافة رمسها خيال 

العامة املنهزمني تعلقا منهم بأمل ما، سيشرق يوما ليهزم 

 .ظلماتهم

لكن حوبه تؤمن به وتنتظره بشوق كبري، وتظل حتكي 

 .أو كلل عنه دون ملل

وحوبه حني حتكي تكون كالعني النضاحة، تنبجس 

فهي تشبه عيون  ،ها وجوانبهاحاحلكاية من كل جوار

لي امياهنا، وحقول قمحنا، وطيور الكروان احلاملة يف لي

صيفنا، عيناها الكحالوان الواسعتان تتوسد شواطئها النوارُس 

ر، وحني احلاملة، وتقهقه على رملها الناعم أمواج حوريات البح

تبسم حوبه تشرق مشس من درر ملاعة حتى لتخال نفسك قد 

عثرت على كنز من كنوز السندباد، وأنفاس حوبه نسيم 

 .ربيعي حيمل إليك شذا اهلضبات وعبق التالل

حوبه هي شهرزادي اليت ظلت مدى السنوات الطوال تزرع 

نفسي القاحلة حبكاياتها اجلميلة فتحيل صحرائي إىل 

م وممال، وإن تكن هي شهرزادي فأنا لست جنتني من أحال



8 

 

شهريارها، ألني كنت أمامها كالطفل الوديع الذي ينام حاملا 

 .مبجرد أن تدغدغ احلكاية أحالمه الصغرية

لقد قررْت أخريا أن حتكي قصتها لي، مل تشأ أن تبدأ مذ 

ت، هي تقول دائما أنا أعمق من ذلك بكثري، أنا تاريخ ممتد ولَد

 .ايي، املايي السحيقاجلذور يف امل

ومل أكن أرفض، بل كان ذلك يستهويين، ما أحلى أن 

أجلس إىل حوبه حبيبيت الساعات واأليام والسنوات ألمسع منها 

 .حكايتها، لتتضوع علي عبقا وسنا

جلسنا على كرسيني متقابلني يف شرفة تغطيها األشجار، 

وتطل على حبر هادئ مسكون بالسحر، كان الوقت صباحا 

اته منعشة رغم الشمس اليت تربعت عروسة يف كبد نسم

السماء كأمنا تستمع للحكاية أيضا، عصافري تلهو قريبا منا 

تقفز على أغصان مطرزة باالخضرار، محامة تهدل غري بعيد 

ب الذي أقمنا فيه كََّرمنا، موسيقى خافتة كانت تنساب من امُل

ورجعت منذ أيام، مدت حوبه قدميها الصغريتني إىل األمام 

أنا أجلس كنت ، برأسها إىل اخللف، شبكت أصابعها النحيفة

أغمضت عيين وحلمت أني أسبح معها .. أمامها كتلميذ وديع

 :يف الفضاء الالمتناهي
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  ...مه 

 ليتنا ياحوبيت غيمتاْن

 تلهوان على أرجوحة الريح يف أماْن

 .تسبحان يف جلة السماء وتضحكاْن

 ويف املساء يا حبيبيت 

 اه األرضنسقي شف

  .عشقا وحنان

 كاملالك ليتين ياحلوتي غيمة ٌٌ

 تناغيين احلكايا يف حضن عالك

 أنام كطفل رييع

 : ويف فمي

 .أهواِك أهواك

كما حكت جدتها شهرزاد يف سالف  ...وانهمرت حتكي 

 : األوان مستفتحة بقوهلاوالعصر 

 ... أنه ذو العقل الرشيدبلغين أيها احلبيب السعيد،  -

** **  **** 

 

 



11 

 

 

1 

وحده الدم اهلادر القاني الفائر كزبد البحر كان يرتاءى له، سواء 

قزعات السحاب اليت تشكلت يف غري موعدها .. أغمض عينيه أم فتحهما

تدفعها الريح إىل الشرق هي سيل من دماء سوداء، هذه الصخور الناتئة 

نعيق .. أمامه على اهلضبات واجلبال احمليطة ليست إال رؤوس منحورين

الغربان الذي راح يقتحم ثغري أذنيه ليس إال صيحات القتال املنذر 

 .بالويل والثبور

ممددا كجذع شجرة عمالق، وقد ضرجته الدماء ري َخْلَبوتراءى له أبوه 

وشكلت حوله بركا صغرية، ورفع فيه األب عينني مليئتني باحلسرة الذاحبة 

وأسلم الروح، لكنه قرأ  ،"أمك وإخوتك أمانة يف عنقك: "ومل يتفوه إال

 .، وأكثر من ذلك، وأعمق من ذلكيف عينيه غري ذلك

إذا كان بلخري رجال : "صرخت يف وجههوحني لقي أمه فاطمة الزهراء 

 ".وترك رجاال فالبد أن يثأروا له

كل صخرة، وخيل إليه أن كل جنبات العرش، تالله، هضباته، وديانه، 

 .النش ده تطالبه بالثأر من أوالفيخ وكل نبتة، كلها مجيعا كانت تصر

ومن جيرؤ على فعل هذه اجلرمية غري أوالد النش، الذين نغصوا وعلى 

 مدى عقود طويلة، حياة أوالد سيدي علي؟

وطار من أمامه سرب من طيور حجل فزعا حمدثا ضجة كربى برفيف 

وجها وتز ،اليت أحبها جبنون بنت املكِّي ره كالعادة بالعلجهومل تذكِّ.. أجنحته

ليتكهن مبستقبله  ،جبنون، ولكنه راح يتأملها ليعرف املسار الذي ستأخذه

 .ومستقبل عرش أوالد سيدي علي

، حط على ذروتها كطائر اللقلق املذعور تل الغربانحني امتطى صهوة 

املنهك، فرش جناحْي برنسه األبيض، ثم ما فتئ أن ضمهما إليه، كانت 
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رص الشمس الذي كان حيارب قزعات سهام الربد الربيعية قارسة رغم ق

السحاب السوداء، ظهرت أمامه قبيلة أوالد سيدي علي منبسطة، لقد 

بدأت األرض تكتسي باخلضرة، كانت البيوت املتناثرة أمامه أشبه جبمال 

باركة، مجيعها حميط من احلجارة ولنب الرتاب مغطى بقصب وطني، حركة 

رجال يتحركون هنا وهناك، بعض النسوة بادية أمام بيوتهن، عشرات ال

الشيخ َلْكَحْل يهرول خلف محاره احململ بربميلي ماء وقد عاد بهما من 

 وادالعْربي يسوق األغنام يتبعه اجلأخوه احلاسي، من فج اجلبل ظهر 

ة األدهم، وقد أمسك حببل جلامه متجها إىل احلاسي، وامتأل أنفه برائح

ا عميقة متتالية وقام من مكانه، ق الذي غزا الربوة كلها، جذب أنفاسالربو

كان وهو ينحدر إىل احلاسي يتأمل طائري قوبع حيطان تارة ويطارد أحدهما 

اآلخر ثانية، إنهما ميارسان لعبة احلب اجلميلة اليت ستسفر عن عش 

 .فبيض ففراخ

من بني أشجار الصفصاف اليت تعالت وتعانقت عند مصب اجلابية 

ا كأمنا يعجن مفاصلها، ما ظهر إال وهو حيمل ظهر َعيُّوَبه يلمز األرض ملز

يف جرابه أخبارا جديدة، يشتم كل شيء كأنه كلب صيد حتى النوايا يف 

القلوب، حني اقرتب أسرع يف مشيته حتى كادت تصري هرولة، مبجرد أن 

 : ألقى السالم بادره الزيتوني قائال

 .ولكنك خطري ،عيوبه -

 : ضحك َعيُّوَبه وهو يقول

كل ذي عاهة جبار، أن من كتابه األصفر،  1رأ لنا سي الطالبأمل يق -

 ثم ضرب مثاال بي أنا؟

                                                           
تضاف كلمة سي السم الشخص تقديرا له، وتقال عادة للمتعلم، أو ملن له مكانة يف  -1

والطالب . اختصار لكلمة سيدي اليت ال تضاف إال ألمساء األولياء الصاحلني وهي اجملتمع،

 .نه اجلامعهو معلم القرآن يف الُكتَّاب الذي يسمو
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وجلسا على صخرة ملساء، أخرج َعيُّوَبه مزودا صغريا لف لنفسه 

سيجارة تقليدية، أشعلها وامتص منها نفسا عميقا، نفثه يف اهلواء كأمنا 

مال كل ألخباره، كان الزيتوني يطوي يديه متأ يتونييدغدغ شهية الز

 .تصرفات عيوبه، وعلى وجهه ابتسامة خافتة فيها تعجب كبري

 : قال عيوبه

 هل تؤمن بالعفريت؟ -

 : قال الزيتوني

طبعا هو مذكور يف القرآن، والناس الثقة يتواترون نقل أخباره،  -

 وظهر كثريا، خاصة يف شعبة العفريت، ملاذا تسأل عنه وأنت أكرب عفريت؟

، نفثه من نفسا لوصف، فامتص من سيجارتهأعجب َعيُّوَبه بهذا ا

 : منخريه بكثري من العجب وقال

 هل حدثك عمي بلخري عنه؟ -

 .ألبي قصص كثرية معه، وحكايات غريبة يف مقاتلته -

م الزيتوني أن يشرع يف حكاياته اليت ال تنتهي عن صراع العفريت وَه

َعيُّوَبه مع أبيه الذي كان الناس يسمونه أيضا بلخري العفريت، لكن 

 :فخذ الزيتوني، وقال بثقة كبرية ىضرب بباطن كفه عل

 .عمي بلخري قتله العفريت -

 :وسكت حلظات ثم واصل

 .عمي بلخري عفريت وال يقتله إال عفريت مثله -

يف  ضرجا بدمه ممتدا كجذع شجرة عمالقأعاد الزيتوني صورة أبيه م

ريت، فهو مل َير شبيها بطن الوادي، ِفعال ُحق للناس أن يسموه بلخري العف

له يف ضخامة جثته، ويف شجاعته، يسافر ليال وينام يف اخلالء، ويواجه 

 .، وهو إىل ذلك مثال ال نظري له يف الطيبةالعشرة من الرجال ال يبالي بهم

قال الزيتوني وهو ميرر كفه اليمنى على وجهه غري احلليق حتى يسمع 
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 :هلا صوت

 .رب باخلنجر، ولكن خينق غرميه فحسبالعفريت يا َعيُّوَبه ال يض -

ورفض َعيُّوَبه الفكرة بشدة وراح يشرح وجهة نظره، وهو ميسد أنفه 

 :الغليظ

العفريت يتشكل بصور عدة، ورمبا ظهر لعمي بلخري يف شكل  -

فارس حيمل سيفا بتارا، اخلنجر ال خيرتق حلم عمي بلخري، وباغته بضربة، 

 .العفريت جبان ولئيمعمي بلخري ال ُيقهر مواجهة، هذا 

ه يف علبة الشمة، رفع ما استطاع ودسه تدس الزيتوني إبهامه وسباب

، يقينه الذي حتت شفته السفلى حتى ظهرت متورمة، تفل ما علق بشفتيه

ال يتزعزع والذي جيمع عليه الكل أن أوالد النش هم من قتل أباه، والبد 

ه عن يسألعادته، فراح ، وتنبه إىل صمت عيوبه على غري من األخذ بالثأر

 .عن أخيه األصغر سامل بشأن زواجه اجلديد الذي جاء به

 : معتدا بنفسه قال عيوبه

وهل كلفتين مرة مبهمة وجئتك خائبا؟ مازال سامل حيب زكية بنت  -

البغدادي، كلما ذكرها ارتعش كل جسده، وهزته رعدة شديدة، ال تلمه هو 

 ...حيبها كما أحب أنا

ع أية فرصة ه قصته مع معشوقته اليت ال يضّيوهم أن يقص علي

للحديث عنها، وأن يؤكد جازما أن قصته معها تشبه قصة عنرتة مع عبلة، 

الطالب من كتابه األصفر القديم، وأن معشوقته أمجل سي اليت قصها هلم 

من عبلة، وحتى من حيزية اليت خلدها الشاعر حممد بن قيطون، لكن 

 .ألنه مسعها منه ألف مرة الزيتوني ترجاه أن ال يفعل

وانكفأ َعيُّوَبه على نفسه جيرت مرارة الصمت، وعنده يقني أنهم 

 :حيسدونه على حمبوبته، وواصل يقول

جيب أن تكون :"لقد أقنعته بفكرة الزواج من ابنة خالته، قلت له -
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أما زكية بنت :"، واقتنع حزينا وهو يقول"عاقال، هذه وصية أمك املرحومة

 .، وانفجر باكيا"سأتزوجها ولو ضرة عليهاالبغدادي ف

 :نهض الزيتوني من مكانه واضعا يسراه على كتف َعيُّوَبه وهو يقول

 !...كم هو قاتل.. اللعنة على احلب -

 :وسكت حلظات يتأمل بعيدا، ثم أردف

 .استعد لتذهب معنا إىل أوالد النش -

ق َهمَّ أن يعلِّوانطلق تاركا َعيُّوَبه وقد وقف يف مكانه يفيض فرحا، و

ر بها عن لكن الزيتوني كان قد ابتعد، فراح يلوك كلمات غري مفهومة عّب

شكره وسعادته، وجلس يف مكانه يغزل سيجارة أخرى، ويرتمن بأبيات البن 

 :مامهقيطون، حاملا حب

 َخْدَهـا َوْرْد الْصـــَبــاْح

 ــاْحـــَواْقـُرْنُفـْل َوضَّـ

 اْحـــــْه َســــْعـِلي دَّْمال

 ْحـِويـَـاَوْقْت الــضَّـ   

لقد كان لعيوبه حظوة كبرية عند الشيخ بلخري وعند زوجته أيضا، 

تربى يتيما يف بيوت أوالد سيدي علي حياط باحملبة والرأفة أينما توجه، 

ويفضل على الكبار والصغار، وكان بلخري وهو كبري العرش مينحه ما 

غريه، يسمح له باحلديث يف حضرة أي كان، ويسمح له بالرد عليه المينح ل

على أسرار ال تنقالته وأسفاره، ويأمتنه  كثري منومناقشته، ويذهب معه يف 

 .يفشيها حتى ألوالده

حني قتل بلخري، أحس عيوبه أن حياته قد انتهت، وأن مكانته 

نح عيوبه الزيتوني حفظ عهد أبيه، وبقي مي غري أنستعصف بها الرياح، 

، فهل حيقق له حلمه يف بكثري من احملبة والتقدير هماكان مينحه أبوه، وحييط

 .الزواج من محامه؟ لو كان بلخري حيا ما تردد حلظة، لكن الدنيا غدارة
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 . الدنيا بنت الكلب.. آآآه

كان الزيتوني يعلم أن أوالد النش هم من قتلوا أباه، إن بني العرشني 

تلتهب حينا آخر، وصار ألوالد النش يف السنوات صراعات ختبو حينا و

وأطلق  ،األخرية سيطرة مطلقة بعد أن اشتد عودهم وقويت شوكتهم

خينقونها حببال  ،احلاكم الفرنسي أياديهم يف كل القبائل احمليطة بهم

غطرستهم، فزادت أمواهلم وأراضيهم ومواشيهم، يكفي أن يبدر منك ما 

رامة حتى يسارعوا إىل اغتصاب ما لديك يرونه سوء، كأن ترفض دفع الغ

من أرض ولو كانت بورا، وأنعام وبهائم ولو كانت عجفاء يرمونها 

 .لكالبهم

حدثه أبوه بلخري أن أوالد النش وأوالد سيدي علي ينسلون من جد 

االنصياع بني ، وبعد موت احلسني اختلفوا 1واحد هو احلسني املكحاجلي

، ومن هنا صار اإلخوة أعداء، وكان كلما االستمرار يف حماربتهاولفرنسا 

، اليت ذكر هذا العداء قص عليهم سي الطالب حكاية داحس والغرباء

 .استمرت أربعني سنة وكادت تفين القبيلتني املتحاربتني

واحلقيقة أن فلول العرش من أوالد احلسني املكحاجلي حني وصلوا إىل 

قسم انصاع لعلي بن هذه املنطقة هاربني بأنفسهم، انشطروا قسمني، 

احلسني وهو رجل صاحل ورع، وإليه نسب شطر العرش فقالوا أوالد 

وسط املقربة  سيدي علي، وهو الذي يرقد حماطا بطقوس الرهبة والوالء

، وشطر آخر انصاع البن احلسني األصغر بدعم من ة شرق القريةوعلى رب

 .النشأصهاره، وانضمت إليهم فلول قبائل أخرى فشكلوا عرش أوالد 

بنت املكي زوجته العلجة حني بلغ الزيتوني البيت وهمَّ أن يدخله ملح 

قادمة ترزح حتت ثقل قفة احللفاء، تضعها على ظهرها، ومتسك مقبضها 

                                                           
امَلْكحاْلِجي رتبة تركية تعطى ملن يكلف بقيادة اجلند، وهي مأخوذة من املكحلة اليت تعين  -1

 . البندقية
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 :بيدها اليمنى، وقد ثنتها على رقبتها، وأسرع إليها حيملها عنها قائال

 ِلَم جتهدين نفسك يا ابنة املكي؟   -

سنبدأ طلي ول اجلري من املقلع، هذه آخر محولة تعاونا مجيعا على مح -

 .اجلدران

ودخال الغرفة، مربعة أو تكاد، يف جدارها املقابل للباب ردت العلجة 

طاق دائري ال يتجاوز قطره شربا واحدا، يفتح صيفا وُيحشى شتاء خبيش 

 : مينع تسرب الربد، وقد اسود سعف السقف وأعواده، قال الزيتوني

هدت لقاءنا األول ليلة الزواج، أمحل هلا محيمية كبرية، هذه احلجرة ش -

 .جيب أن تبدئي بطالئها، وعليك أن حتكي للنسوة قصة حبنا

 .مل يعد لكل الذكريات طعم، صرت أخشى املستقبل - 

وصمتا معا يقلبان صفحات املاضي املسودة، ال خيلو عام ردت العلجة، 

توني أصابعه، ومد يديه إىل واحد مذ تزوجا مما ينغص حياتهما، شبك الزي

األمام بقوة، وقلب كفيه وفرقع أصابعه، تزامحت يف ذهنه أفكار كثرية رغب 

نه عن ذلك يف أن يعرب عن واحدة منها، لكنها مل تقنعه مجيعا فصرف ذه

حممود الذي سي وتقوقع يف زاوية احلزن، يعيد تذكر مالمح أخيه الشهيد 

 .عم آخرلو بقي يسنده يف احلياة لكان هلا ط

بنت املكي وأحست بقلقه ميور يف أعماقه فانصرفت العلجة تأملته 

وتدلكه  ،متأل قصعة احلديد باملاء، ثم راحت تصب الرتاب اجلريي األبيض

 :براحتيها حتى يذوب يف املاء، قال الزيتوني

 .اهلل يف البيت احذرن أن متسسن عش السنونوة بسوء، إنها ضيف -

الصغرية تتفنن يف بناء عشها بقطع الطني وراح يتأملها وقد دخلت 

 : قائال

كما العادة دائما حني تكرب فراخها يا اْلَعْلَجه ندهن ظهرها بالزبدة  -

 .ونطلق سراحها، إنها تقصد بيت اهلل احلرام شتاء، وتزور قرب النيب األكرم
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 : وخرج وهو يقول

 .سأعود بسي الطالب ليتغدى معنا -

من مكانها فغسلت يديها، ومحلت قادوما بنت املكي العلجة وهرعت  

وشرعت حتفر يف زاوية الغرفة، كانت ضرباتها يف البداية قوية ثم أثقلها 

احلذر شيئا فشيئا، ثم أعطت للقادوم فرصة للراحة وراحت تستعمل 

وقد بدا البشر على حمياها، وإن هي إال حلظات حتى  ،أصابعها خبفة شديدة

كأمنا تستل جنينا من بطن أمه، أزالت سلت من جوف األرض جرة فخار، 

عنها غطاءها بسرعة وغرست أنفها داخلها وتنشقت بعمق، وحني كانت 

 .امه وقد تلحفت مبالءتها البيضاءتهم باخلروج قابلتها مح

 .صباح اخلري خاليت العلجة -

 .وقبلتها اْلَعْلَجه مرحبة

ة حيفظك اهلل ابنيت جئت يف الوقت املناسب، لقد أخرجت اآلن جر -

 ،لذيذة، وعليكن بطلي اجلدران جيدا 1شخشوخة نَّالزبدة سأصنع لُك

 .ستلحق األخريات

رمت محامه مالءتها جانبا وشرعت يف صب الرتاب داخل القصعة 

 :وهي تقول  ودلكه بيديها الصغريتني

 .لو زوجتموني للعربي لكنت خادمة لك -

 :ضحكت اْلَعْلَجه معلقة

العفريت منك؟ يسعدني أن وهل جند أنسب لذلك  !عفريتةيا  -

 تكوني معي، ولكن أال يعشقك ابن عمك عيوبه؟

فتطاير الطمي على  ،فضربت قلب القصعة بيديها ،وانفجرت محامه

 .وجهها

 .أحبته عفاريت شعبة العفريت، وكسرت عظامه املعوجة -

                                                           
 .طعام يصنع من تفتيت الكسرة وسقيها باملرق والزبدة -1
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وهي خترج من احلجرة مهرولة  ،ضاحكةبنت املكي وانفجرت اْلَعْلَجه 

اليت عادت إىل عملها بعد أن مسحت بطرف فستانها اتقاء غضب محامه 

 .ما علق بوجهها من طمي

مل يكد النهار ينتصف حتى كانت النسوة قد أكملن جتيري جدران 

الغرف كلها، فامتألت برائحة الطني، كانت اْلَعْلَجه قد أكملت إعداد 

اخلشبية والفخارية، وراحت تسقيها مرقا  1الشخشوخة، فمألت بها املثارد

 .زبدة، وتضع عليها قطع اللحم، وتغرز يف باطنها املالعق اخلشبيةف

**  **  **  ** 

 

2 

األدهم يعي  جوادهمل يكن العْربي وهو يسري مع القطيع وخلفه 

خطوات رجليه، كان يف ذهنه موج متالطم من األحالم والكوابيس، مل 

امل تغب عن ذهنه مرة جثة أبيه، وقد جاء به فجرا أخواه الزيتوني وس

نجر الغادر تشق ظهره مضرجا بدمه من شعبة العفريت، وطعنة اخل

وتعبث بصدره، ومل تغب عن خياله مالمح حبيبته محامه بنت لكحل لقد 

صارت متأل عليه كل حياته، لن يطمئن له بال حتى يتزوجها، فهل حيقق له 

 القدر ذلك؟

عاد من  يبين يف خياالته أعشاشا لألحالم املرفرفة، كلماالعربي كان 

، وكانت رسائل احلب تهعمل النهار سعى حتت أي عذر كي يرى محام

بينهما ينقلها رسول العيون حني اللقاء املباشر، ورسول احلمحمة حني 

 .ختونهما اجلدران واألسوار

حني كان يدخل قلب القرية عائدا من احلاسي، وقد أسرعت األغنام 

                                                           
مثارد مجع مثرد، صحن يصنع من خشب أو فخار يصنع له عادة قدم منه ترفعه، وصيغته  -1

 .مفعل من الفعل ثرداسم آلة على وزن 
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يعرب  شعبة العفريت باجتاه بيته  أمامه عائدة إىل زرائبها، كان ميد عنقه وهو

عله يرى محامه اليت اعتادت أن ختتلق األسباب للخروج ذلك الوقت، أما 

اليوم فال أثر هلا، البيت وما حوله مجيعا من الزريبة والبيدر ليس إال جثة 

هامدة، وحني راح اليأس يتسلل إىل قلبه شع قبس من طاق البيت الدائري 

وح فرحا وقد تشبثت به أنامل رآها قطعا من الصغري، وشاهد منديال يل

 .ماس

حصار كبري صارت تعاني منه محامه من أخيها الطاهر الذي بلغ 

من عمره، والذي كان يعرف أمواج العواطف اجلياشة  ةالسادسة عشر

املرتعة بني أخته والعربي، وهو ال يعارض ذلك، بل يفرح به، لكنه يريده 

 .عرب درب الزواج

ل سريعا إىل الغروب، هدوء كبري يسربل القرية كلها، بدأ الوقت ميي

متدد على الفراش اليتيم الذي تصدر احلجرة، وضع العربي غرفته ودخل 

وشبك يديه حتت رأسه، وغرق جمددا يف أحالمه وكوابيسه،  ،ساقا على ساق

وهل ستتهيأ له  هل يسمح له الزمن أن يتزوج محامه العام القادم؟

  الظروف فيثأر ألبيه؟

على جلس ما تعود، م كالزيتوني احلجرة، مل يسّلوفجأة دلف عليه أخوه 

تكئا سند ظهره إىل اجلدار، اعتدل العْربي يف جلسته مصندوق صغري وأ

حيس باهلموم اليت إنه  ،ى اجلدار املقابل، وظهر يف عينيه سؤال كبريعل

  ، ولكن أيها دفع به اللحظة إليه؟حيملها أخوه

ورمى  شفتهمن حتت  1كمية الشمةامه وسبابته الزيتوني بإبهسحب 

بها أرضا، ومرر ظهر ميناه على فمه مرارا، ثم قطع الصمت وعلى وجهه 

 : غضب يسعى إلخفائه

يا العْربي يا أخي يابن أمي وأبي جيب أن خترج من صمتك، صرت  -

                                                           
 .تبغ يدق جيدا ويوضع يف الفم، حتت الشفتني عادة -1
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أمامي كالليل البهيم، أنت حتريني، أنا أخوك األكرب ومن واجيب أن أحتمل 

رفضت الزواج  وأن تصارحين بأحالمك وهواجسك، ك،بعض هموم

وفسحت الطريق ألخينا األصغر، وهي سابقة مل تقع يف أوالد سيدي علي 

لون عنك، وميططون وََّق، والناس يَتمن العروش أبدا وال يف غريهم

 .ألسنتهم

نهض من مكانه الصمت حلظات وحني مل يتلق جوابا الزيتوني لزم 

فبدا أمامه أطول مما ألفه، رمبا أطول حتى من  ،دون أن يتحرك العْربي

 : أبيهما بلخري، قال الزيتوني وهو خيرج

ستذهب معنا غدا إىل أوالد النش لنخطب ابنة خالتك ألخيك سامل  -

 .    فاستعد لذلك

فزعا على فراشه حتى دخل عليه سامل  وماكاد العْربي يتمدد حلظات

قط من فوق بغله فتكسرت خيربه أنه مسع عويل محامه، قيل إن أخاها س

 .اململوء ماشية كالربق 1وقطع املراح ،ذراعه، وفز العْربي كالعاصفة

وقد محل على  ،يف الطريق التقى سي الطالب يتجه الوجهة نفسها

أحس الطالب بالتضايق وهو يرى كتفه خمالة منسوجة خبيوط ملونة، 

 :العربي، ما الذي جاء بهذا األمحق أيضا؟ قال العربي

 .د كسرت ذراع الطاهر، سقط من فوق البغللق -

العربي ال يعنيه هو يعرف أن  ،نحنح سي الطالب دون أن ينطقت

يكتب له حرزا استغاث به ل، وكم الطاهر بقدر ما يسعى لرؤية محامه

أنه  معلنا يف اجلميعيصرف به الناس مجيعا عن التقدم إىل خطبتها، 

امه اليت ظل األمر مع محجيرؤ على ذلك، وال خيتلف سيشرب دم كل من 

املرة تلو األخرى حروزا تلهب بها قلب هي أيضا سي الطالب يكتب هلا 

العْربي وتصرف نظره عن األخريات، وال حرج عند سي الطالب يف أن 

                                                           
 .ويف الفصحى بضم امليم امُلراح، الفسحة بني الغرف، ميرح فيها وقد تكون مأوى األنعام -1
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 .يعيد احلرز تلو اآلخر مادام حيظى بكل بيض دجاجاتها

بعد حلظات كانا يف البيت، كان الطاهر ممددا على حائك مزركش 

ب عليه اللون األمحر، وضع فوق فراش حلفاء وهو يتأوه بشدة، قال يغل

 : األب َلْكَحْل وهو يرحب بهما

 .ذراعه التوت -

 : قال سي الطالب

الشيء صعب على سي الطالب، سيكون كاحلصان بعد أقل من  -

 . شهر، ولو طارت ذراعه ألعدتها

له العْربي وجلس عن مشال الطاهر واضعا خمالته إىل جانبه، بينما قاب

عمي طلباته، البد من النار، احرص يا وبدأ سي الطالب يلقي بسيل

 .َلْكَحْل على أن تكون اجلذوة كبرية ملتهبة، ومن شجر البلوط

وماهي إال دقائق حتى دخل األب بإناء كبري وقد امتأل مجرا، وحلقت 

محامه بقهوتها متصنعة احلياء، دقت الباب فدق قلب العْربي وارتعش يف 

كانه، وكاد يرفرف كطائر القمرى، ومد عينيه إىل الباب وعلت جسده م

 .قشعريرة

 .بابا القهوة -

 :قالت محامه وهي متد مع الصوت عينيها إىل جوف احلجرة

 .بابا القهوة -

 : أعادتها، فقال األب دون أن يلتفت إليها

 .ادخلي ابنيت ليس إال سيدك الطالب والعربي ولد عمك بلخري -

البصر كانت وسط الدار، فار غضب أخيها الطاهر ناسيا أمله، ويف ملح 

ومد سي الطالب عينيه لريى محامه اليت حفظت جزء من القرآن على يديه، 

وقد صارت أحلى من جنب الرعاة، امتدت قامتها ونهد صدرها، وزادت 

كحولة عينيها، إنها أشبه مبهرة عربية، حني وضعت الصينية تدلت ضفرية 
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د تسبقها إىل األرض، وكاد العْربي ميد إليها يده، لكنها شعرها األسو

أسرعت ودفعت بها خلف ظهرها، وتأرجحت عيناه بني صدرها وعينيها، 

كطائر خيتار مكانا للهبوط، وأسرعت باخلروج تنط كأرنب بري تاركة 

قلبها خلفها، تنحنح سي الطالب متلمظا وقد عاد إىل رشده، وبقي العْربي 

 .ميل متشبثا بتالبيبه اهلاربةيتدثر حلمه اجل

طلب سي الطالب صرة امللح وإناءين حديديني أحدهما به زيت 

زيتون، والثاني به قطران أرز، وحني خرج َلْكَحْل إلحضار ذلك أخرج سي 

الطالب من خمالته منجال ودواة ويراعا، وراح يكتب طقوسا على نصل 

ى، فال يفهم منها املنجل، وهو يتمتم بكلمات ترتفع حينا وتنخفض أخر

 .العْربي شيئا سوى أنها كلمات مقدسة جيب اخلشوع أمامها

عاد َلْكَحْل باملطلوب، وضع إناءي الزيت والقطران على النار بأمر من 

 : سي الطالب الذي أكمل لتوه طقوسه، وهو يقول

آخر : "، ويف حديث سيد اخللق1الشفاء يف القرآن ويف زيت العرب -

 . "الداء الكي

 ،س رأس املنجل يف النار، ويف سرعة الربق خطف ذراع الطاهروغم

الذي بدا قاهرا ملصباح  بقوة حتى شقت صيحته الليل البهيموجذبها 

 .برتولي هزيل، ووهج اجلمر البلوطي الضعيف

 : قال سي الطالب

 .البد أن تعود عظامك اهلاربة إىل مكانها فال تتحرك -

أنامله برفق ذاكرا اسم اهلل يف وراح يدهن الذراع بزيت حيمله على  

 ..ذهاب أصابعه وإيابها

كان العْربي قد نسي محامه، وهو يرى أخاها يتأوه متأملا فال ميلك له 

                                                           
دأب العامة عندنا على إضافة كلمة عرب لكل ماهو طبيعي أو تقليدي، مقابل إضافة  -1

 .وحديث، كاللباس، والطعام، وأغراض الزينة مثالكلمة فرنسيس لكل ماهو صناعي 
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دفعا، غري أن يربت صدره أو ميسح عن جبينه حبات العرق املتصبب حبنان 

 .كبري

وعمد سي الطالب إىل صرة امللح فغمسها يف القطران امللتهب، وأشار 

عْربي ولكحل أن يثبتا الطاهر الذي مل جيد بدا من االستسالم إىل ال

للسعات الصرة الكاوية، وهي تنهش ذراعه الطرية، غري أن صياحه راح 

يفلق الظلمة، ويزعج سكون الليل، ومل تتمالك األم نفسها فقالت 

كواك اهلل كما كويت ابين، ومتنت محامه لو : بصوت يكاد يكون مسموعا

اء بصوت أرفع لتلفت إليها اهتمام العربي، فينتبه إىل أعادت أمها الدع

 .وجودها عند خد الباب

ومحل سي الطالب املنجل وراح يرقم على قرطاس الذراع دون أن 

يكف عن تالوة طقوسه، ودون أن تفارق أعينهم مجيعا رقصات املنجل، 

صار صراخ الطاهر عويال، وبكاء، وهم العْربي وهو يعض على شفتيه أن 

: اليت نطقت متوسلةعقيلة سي الطالب، واشتد أمل محامه وأمها  يصفع

لكن له قلب : ارمحه وحق ما محل صدرك من قرآن، قال األب متمتما

 : يهودي، قال سي الطالب وقد أعطى فرصة للمنجل كي يسرتد أنفاسه

، 1بعد شهر ستحمل بذراعك هذه بغال كامال، أنا أعاجل بالربانية -

 .بة من اهللورثتها عن أجدادي ه

فزعت األم وهي تسمع كالمه خشية أن خيربه أجداده الصاحلون مبا 

قالت عنه، وتنفس البيت الصعداء فاعتدل العْربي يف جلسته، ومأل لنفسه 

فنجان قهوة راح يرتشفه على مهل، كأمنا يرتشف رضاب محامه، ورفع األب 

 : صوته بالدعاء

 .ولدياللهم اشف  -

قطعا من قصب القلخ أعدها بعناية كبرية وراح سي الطالب يثبت  

                                                           
 . ماُيحصل عليه إهلاما، ويقابله ما حيصل عليه تعلما ودربة، وحتصر يف التطبيب خاصة -1
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منذ زمن، وضعها حول املنطقة املكسورة فغدت كسكة احلديد، ثم راح 

 .يلف الذراع بشاش أبيض، ُثمَّ ثناها وثبتها يف رقبة الطاهر

أسرعت محامه مبثرد الكسكس مع مرق الشحم، ومد العْربي يده إليه 

مكانه، ومل حيس بها إال فالمس أصابعها، وسرى فيه خدر شديد حتى مجد 

، وراح كثري همون ما يف جوفهتليوهي خترج كاملالك، وأحاط الثالثة باملثرد 

 . من اجلريان يتوافدون لتقصي أخبار الطاهر

**  **  **  ** 

 

3 

ظهر من بعيد مدثرا بربنسه األبيض، يتقدم يف  السوداءعلى فرسه 

سك خباصرة البندقية، ، وقد أمبيضاءخيالء، وإىل جانبه حارسه على فرس 

ووضع عجزها على فخذه األمين استعدادا لكل مفاجأة، وخلفهما يهرول 

حارسان أهم ما مييزهما قوتهما العضلية الظاهرة، حيمل كل منهما عصا 

 .الصوفية البنية حبزام جلدي 1غليظة، ويتمنطق على قشابيته

على عباس  2وهش احملفل مجيعا يستقبل الضيوف ويف مقدمته القايد

فأرسل مححمة ترحيب  احملجل بالبياض، وجذب جلام اجلواده األمحر جواد

 .وهو يرفع قوائمه حتى يثري إعجاب كل من حوله

واد عباس إىل األرض يساعده خادمان، أمسك أحدهما اجلالقايد قفز 

القايد وبدا  ،وعمامته الصفراء الكبرية وراح الثاني يسوي برنسه األمحر

                                                           
القشابية ثوب كالربنس ينسج من الصوف الدرعاء غالبا، ويكون مغلقا من األمام  -1

 .عكس الربنس، ويطلق عليه اسم اجلالبية أيضا
عامة بالياء بدل اهلمزة، وهو إعالل معروف يف العربية للتخفيف، والقايد رتبة تنطقها ال -2

مجعها ِقيَّاد واألصل فيها قواد قلبوا الواو . تركية كانت تعطيها فرنسا أيضا لبعض أتباعها

 . ياء، لتناسب كسرة القاف
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فه عمار شيخ زاوية أوالد سيدي وهو يستقبل ضي ،عباس يف أبهى مظهر

، ومل يدم العناق بينهما طويال حتى راحا يدلفان البيت، جلسا هبَّبوَق

متقابلني على زرابي مزركشة حتيط بهما عشرات الوسائد، وقبالتهما 

عباس حلضور القايد جلس حارس الشيخ عمار، وبعض ممن اختارهم 

ميق العالئق بني أوالد النش وأوالد اللقاء الذي صار يعقد دوريا لتع

 .بوقبه سيدي

 : قال الشيخ عمار

الليلة بداية الصيف األخضر، واالحتفال يف الزاوية كبري، واملريدون  -

 . كثر، لكن دعوتك يا سي عباس ال ترد

طبعا ال ميكن أن ترد فإن أوالد النش، وعلى رأسهم القايد عباس، 

وم، تستطيع أن تلوي ذراع كل عاص، ميثلون السلطة العسكرية اليت ال تقا

وكل متمرد، مهما اشتد عوده، وقد استعمل القايد عباس لذلك عصابة 

قوية أسند قيادتها إىل ْحِميَده، ويكفي القايد أن يشري بكلمة واحدة لينفذ 

االتهام تتوجه إليه يف أمره، عشرات أولئك الذين قتلوا شر قتلة، وأصابع 

ا عباس بعصابته وعرشه استنجد بفرنسيد القاوإذا عجز  قتل بلخري،

لقد صار أوالد النش أكثر أمواال  فداهمتهم بقواتها حتت أي ذريعة،

وعددا، عكس أوالد سيدي علي الذين راحوا يتناقصون يوما بعد يوم، منذ 

 استوىل املعمر بارال على كل ما استصلحوه من أرض، ثم أرغم عقدين

 حيث ال يدرينهم على الرحيل بعيدا والد عباس الكثري مالسعيد القايد 

 .أحد

بزاويتهم وبشيخهم عمار فيمثلون السلطة بوقبه  أما أوالد سيدي

الدينية اليت جيب أن خيضع هلا اجلميع، وهلا وحدها أن تفض النزاعات، 

وهلا كلمتها املسموعة وحتدد أيام األعياد، وأن تعلن دخول رمضان وانتهاءه، 

لذي زار الزاوية مرارا، وجلس مع شيخها، حتى عند احلاكم الفرنسي ا
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 .وأكل معه من قصعة واحدة طلبا للربكة

التفت الشيخ عمار إىل احلضور، ونقل فيهم عينيه زمنا فومجوا، وقد 

 : بدت الرهبة على مالحمهم، قال بصوت فيه حتد

 رْيفيها َغ ْلَصني وتاء، وما حْتِتْلوَد نْيِتيْمِم: "أحاجيكم بالقرآن الكريم -

 ".َتأن

وخيم الصمت على احلضور، واشتغلت أدمغتهم لفك هذا اللغز 

 . ميمان وداالن وتاء: العلمي

، وعلى وجهه ابتسامة النصر والتحدي، القايد عباسونقل نظره إىل 

 : عباسالقايد قال 

، علمكم رباني، أما أنا فكم كنت أنت سيد العلماء وسليل احلكماء -

 . من التعلم رَُّوْزا

 : ميعوصاح يف اجل

 . كلهم باألحجية اجلميع يا بقر أروني شطارتكم، وأخربوا هيا -

 :ورفع شيخ الزاوية يديه ممهال احلاضرين قائال

ورة ياطالب يافهيم، أخربني عن س"أضيف لكم أحجيتني، األوىل  -

لصاحب  أربع يف السماء، وأربع يف احلمى، وأربع"، والثانية "مافيها ميم

 ".البيت

 :، إنها احلرية، وقالبشدةيديه، ومد شفتيه، وحدق عباس القايد قلب 

 .عجب أنت سليل العلماء أين درست كل هذه العلوم؟ ال -

ورفع بصره يف احلاضرين فطار أحدهم ليذيع أمر األحجيات، وارتفع 

لغط اجلميع خارج البيت يقلبون وجوهها علهم جيدون تفسريا هلا، غري أن 

م أسفار الطعام مرتعة الصمت قد بدأ يسود، حني دخلت عليه

 .بالكسكس وحلم اخلروف الذي ذبح على شرف الشيخ

 :قال شيخ الزاوية وهو يتلذذ الطعام



27 

 

 . بيتك ياعباسال آكل هذا الطعام اجليد إال يف -

عباس عن األكل، لعق بلسانه ما علق بفمه من القايد توقف 

 :طعامه، ازدرده، شرب جرعة لنب، وقال

 .لرَّْبْح بنت إبراهيم مل نأكل طعاما شهياال جتاملين، مذ رحلت ا -

كأمنا يوافقه فيما قال، وواصل انهماكه يف مل يعلق الشيخ عمار 

 :عباسالقايد ، فواصل األكل

زوجها سها، وأعتقد أن الدور هذه املرة على لقد جنت على نف -

 . خليفة، مل يتعظ مبا وقع هلا، وألبيه وأخيه من قبله

الكها قليال، ثم توقف فجأة ودون أن يكمل دفع لقمة أخرى يف فمه، 

 :ابتالعها، أحس أنه مل ينه كالمه فواصل

ياالشيخ، العرب ال تربيهم إال العصا، الحظ ال أحد جيرؤ على  -

حتدي فرنسا، ملاذا؟ إنها القوة، لكن تصور لو تتسامح معهم قليال 

 .سيعصفون بها يف حلظات

مد لسانه حتت شفتيه جيمع  كان شيخ الزاوية قد أكمل طعامه أو كاد،

 :ماعلق هناك ومحل إناء املاء وقبل أن يعب منه قال

حتى فرنسا تبالغ يف القمع، وأخشى أن ال يتحمل الناس أكثر من  -

، لوال ذلك ما فر أولئك الشبان، وما وقعت ثورة بريكة وعني توتة هذا

 ...واألوراس

 :عباس مقاطعاالقايد رد 

 .ولكنهم قتلوا كالكالب -

واختلفا يف جدوى القوة لردع املخالفني، كان الشيخ عمار يستدل 

بالتاريخ ففرنسا مل تنعم باهلدوء فرتة طويلة، كلما قمعت ثورة إال 

عباس يستدل بالواقع الذي يظهر فيه كان القايد واشتعلت أخرى، و

 .الناس مستسلمني متاما لفرنسا وألتباعها
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لزاوية جبان، املتعلمون كلهم عباس يف قرارة نفسه، شيخ االقايد ردد 

 :جبناء، قال الشيخ عمار متسائال

 الرومية؟سالفه  مل حتدثين عن -

 . قالعباس بعمق كمن حيمل هما عميقا والقايد تنفس 

يف أسرتنا، وليت األمر توقف  -غفر اهلل له  -تلك علة زرعها أبي  -

 .عندها، إن هلا ابنا سيمد عينيه إىل ممتلكاتنا

 :ثم واصل مغريا درب احلديثحلظات  عباسالقايد سكت 

أحدثك عنه يف حينه، وعليك أن يشغلين اآلن أمر آخر س نا، ياشيخ -

 .تقف معي

 .متى شئتأنا دائما معك، يف السراء والضراء، فانشر سرك  -

عباس وهو ميسح فمه مبنديل القايد أنهي اجلميع العشاء، فوقف 

ا منصرفني من الزاوية اليت حريري أمحر، ونقل بصره يف اجلميع فنهضو

، وهو كانوا ينحصرون فيها بعيدا عن عباس وضيفه، قال الشيخ عمار

 :يعدل برنسه يف اعتداد

يف عمد "، يف اآلية "ةَددََّمُم"جواب األحجية األوىل هو كلمة  -

 .، تذكرها حتى حتاج بها هؤالء احلمقى"ممددة

، ودفع بأصابعه حتت عباس كثريا مبا قال الشيخ عمارالقايد مل ينشغل 

ب كأمنا يفتح الطريق للكلمات يف َحعمامته حيك رأسه األصلع، وَك

عمار حليته مرتني كأمنا يتوجس خيفة من الشيخ حنجرته السمينة، ومسد 

 : وقال عباسالقايد 

 خريا، ما الذي يشغلك؟  -

 : عباسالقايد قال 

عرش هم سيأتينا أوالد سيدي علي قريبا خلطبة فتاة من بنات ال -

أخواهلا، وقد وافقنا، لكين أرغب يف الزواج من إحدى بناتهم أيضا، 
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 .محامه بنت لكحل

 :الذي مل يتأخر الشيخ عمار ينتظر ردمطاطئا وسكت 

َلْكَحْل رجل فقري، سنشرتي قبوله بأكياس من الشعري، وسأعينك  -

 .نساء لك أربعأن بسطوتي عليهم، ولكن ال تنس 

 : وكأنه كان ينتظر ماقال الشيخ عمار عباس بسرعةالقايد رد 

ال بأس ال بأس، سأطلق الكربى وأبقيها مع أوالدها عندي يف  -

 .البيت

 أعدامتطى فرسه وسه قد ارحيث كان ح جوخرابتلع الشيخ عمار الرد 

عباس يشيعه، وقد نسي اجلواب عن القايد لالنطالق، فلحق به  نفسه

وقد وصلته أخبار عن مجاهلا األحجية، كان أكرب همه أن يتزوج محامه 

يقتل من أجلها واحدا فحسب أو الفتان، وهو حني يعجب بامرأة ال 

 .مستعد أن يبيد قبيلتها مجيعاهو بل  ،عشرة

مودعا  خدم القايد عباس، وانطلقامتطى الشيخ عمار فرسه مبساعدة 

عباس ال حيتاجين إال يف أمرين، أن أكون له عونا أمام : وهو يقول يف نفسه

حلاكم الفرنسي ليمد سلطانه على اجلميع، أو أن أخطب له فتاة مال قلبه ا

إليها، لكن هذه املرة سأجترأ وأطلب منه سالفه الرومية، لن أطلبها للزواج 

يف الزاوية، وهل هناك أسعد للمرء  ولكن سأقنعه بأن يرسلها خادمة ،بعاط

كون حتت من أن يكون خادما هلل تعاىل وقرآنه الكريم؟ وهناك حني ت

 . تصريف سأقضي منها أوطاري

عزولة عن غرف النساء يلزم غرفته املوهو منذ أيام عباس القايد ظل 

وابنها د بدأت إشاعته اليت بثها ضد سالفه واألوالد، منشرح الصدر وق

تؤتي أكلها، ما سالفه إال عاهرة، وما ابنها يوسف إال لقيط، ال عالقة له 

ن أن يكون أخا له يرث مثلما يرث، وماذا البتة بالسعيد القايد، الميك

تساوي سالفه الرومية، إن شاءت رحلت، أو بقيت عندنا خادمة، وال مانع 
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أمسح ي جمرد عاهرة، ويف أحسن األحوال سه ،عندي من أن أضاجعها أيضا

وميكنها أن  قائمة 1دار الفساد تهلا بالرحيل، فلتعد إىل سطيف مازال

 .كما كانتعاهرة  اتعمل فيه

سالفه  خلضر يدق بعصاه على بيت 2يف الصباح الباكر كان الُبْهِلي

الرومية، مدثرا بقندورته الصفراء وبربنسه األبيض، وقد تدىل من صدره 

سالفه  منديل أخضر طويل يستعمله لتنظيف فمه وأنفه، وحني فتحت

الرومية الباب متأخرة وجدته قد جلس على األرض، قبلته على رأسه 

 :ثم مدت يدها تعينه على النهوض، داعية إياه إىل الدخول طالبة بركته،

 .تفضل.. سيدي الُبْهِلي، القهوة على النار، تفضل -

 :تأملها الُبْهِلي خلضر حلظات صامتا وقال

تعيد، غى ويزيد، ضربة اهلل تضرب مرة الالنار تأكل الظامل، الظامل يط -

 .يسقيهااألرض عطشانه، دمنا يرويها، قلوبنا خربانه غلنا 

 .صمت حلظة ثم رفع صوته متجها إىل السماء

ياناس ياناس، هو سيد الناس يرفع الباس، ويعلي الراس، امسه  -

 .بالعني يبدا، والنفوس له تهدا، يرفع راس بالدنا ويعز نفوس أوالدنا

الرومية اليت وقفت مشدوهة تتابع  واندفع مبتعدا، غري آبه بسالفه

وقلبت  !امسه بالعنيا يف تفسري طالسيمه، الُبْهِلي خلضر جمهدة عقله

 :  وقالت بصوت مرفوع ،عباس القايد أرشيف األمساء عندها ال أحد غري

 عباس؟القايد هل يقصد  -

**  **  **  ** 

 

                                                           
 .يطلقها العامة على املاخور -1
، وقد يطلقون عليه اسم اْلْمراَبْط أيضا، ولعلها الُبْهِلي تعين الدرويش الزاهد يف الدنيا -2

 .يف الفصحى من لفظة الباهل أو البهلول
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4 

الصمت وحده كان كهف العربي، يعتكف فيه بعيدا عن ثرثرة الناس، 

د له رغبة يف أن مل يعد يطيق االستماع إىل ما ال يفيد من الكالم، ومل تع

يبوح لآلخرين جبراحاته الدامية، يعتقد اجلميع مبن فيهم أخوه الزيتوني أنه 

ال يبالي بأحد، وأن صمته الدائم دليل أنانيته، وهم خمطئون، كان أكثرهم 

أحساسا بكل ما حييط به، حيزن للحشرة متوت، ويربأ بنفسه عن ظلم أي 

الظلم، وحتتقر الظاملني، رمبا خملوق حتى العقارب واألفاعي، تعاف نفسه 

تعلم ذلك من الطبيعة اليت منحها كل مافات من عمره، فعلمته احلب 

مرضا شديدا حني أجنبته فلم فاطمة الزهراء والعطاء والصرب، مرضت أمه 

تقدر حتى على إرضاعه، ووفرت له ذلك عنزتهم املدللة، ومعنى ذلك أنه 

مه األوىل، منذ قدر على املشي وجد نفسه وجها لوجه مع الطبيعة منذ أيا

تصيح  -يرمحها اهلل -، كثريا ماراحت والدته هاراح يتسلل إىل أحضان

و بامسه باحثة عنه، وحني يكاد صوتها يبح خترجه من حتت شجرة أو بيدر أ

أتعبتين أيها الشقي، " :صارخة يف وجهه من بني أغمار القمح والشعري

 .صدرها الطافح باحلنانثم تدسه يف  ،"هل تريد أن تصري ذئبا؟

يف أن حيفظ القرآن الكريم ويصري عاملا بلخري مل يستجب لرغبة والده 

حممود الذي خرج مع بعض رجال سي كما كان حيلم، وكما كان أخوه 

مل يعد هو وال الذين اجلهة للمشاركة يف ثورة عني توتة منذ سنوات ولكنه 

، حفظ جزء ثالث سنواتاب غري تَّمل ميكث العْربي يف الُكخرجوا معه، 

، حني تأكد والده من مترده وازوراره دفع به إىل مهما من القرآن الكريم

الطبيعة راعيا، كان هلم مايقرب من عشرين شاة وسبع عنزات، وهناك 

تعلم من الطبيعة ما مل يتعلمه من البشر، ال شيء أحلى عنده من حلظات 

ن إنصاته للطبيعة يف التأمل مدثرا بوهج الصمت، والشيء أحلى عنده م

هدوئها وثورتها، يف عبوسها وابتسامتها، يف غنائها وصمتها، والشيء 



32 

 

 ،فيض أحلانا كاملاء الزاللفت ايدغدغ عيونه القصبةأحلى عنده من 

تتجاوب معها اجلبال والفجاج فيحس أن الطبيعة مجيعا تعزف معه 

 .وترقص له

 :رهبشع ويرتاقص طيف محامه يف خياله، فينطلق مغنيا

 ْرْج َعــاليــــْه ْتَرْن يف ُبــَعْنِدي ْحَماَمـ

 ْت لي َبــاليــــي ْوَشَغَلــَحْرَقْت َقْلـب

 ا َلاليــل َلالي يـوْتها حلْن ْمَشكَّـــــَص

 ـه ْتِثيــْر ْدالليــْجَلـــها َحـــــــَمْشَيْتــ

 وْد الـْدَوالي،،،و ِكَعْنقـــْوَقلْبها َباهي َوْحُل

 َرْت اْحـواليـــا ُسوَده َمْذَباَلة َغْيـــَعيْنِيه

 ْر ْمـَرتَّْب َيْلَمــع ِوَلاليــــــْوَسْنها َجْوه

 اليـكي َللرَّْب العــــَنْبكي َونُّـوْح ْوَنْشـ

 ْهَوالياْف ـــياَربي داِوي َلْجراْح َو اْكَشـ

، يتسلل إىل غرفته، يتسلق سلم وحني يعود مساء يركن للصمت أيضا

األحالم ويرفرف كالفراشات والطيور، حيز يف نفسه الظلم، حيز يف نفسه 

أن يرى اآلخرين يتأملون، يتمنى لو كان ميلك قوى سحرية فيحيل شر 

الناس خريا، وأمل الناس سرورا، وظلم الناس عدال وحمبة، لطاملا سأل 

؟ وملاذا هي هنا تقمعهم من هم ومن فرنسا؟ وماعالقتها بهم: نفسه

باحلديد والنار، وتدهم جيوشها قراهم فتفرض عليهم ما تريد، تنزع منهم 

أبسط ماميلكون، وتتقاسم معهم غالتهم الشحيحة؟ وهم ليسوا سواء، 

مالمح ولغة ودينا، كلما ذكر كلمة النصارى واليهود يف القرآن، إال وتذكر 

ولن " مستشهدا باآليةر تعليقه تذكقول معلمه يف الكتاب، إنهما فرنسا، و

 ".ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم

حتضره كل تفاصيل قصة سيف بن ذي يزن الذي تعود سي الطالب أن 
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آه لو كنت سيف بن ذي يزن، : يقصها عليهم من كتابه األصفر، وحيلم

ألبدت النصارى عن آخرهم، وصريتهم كالعهن املنفوش الذي شرحه لنا 

ومن القايد عباس املعمر بارال والشيخ عمار وم الكتاب، وألبدت معل

غري حشرة حقرية، وإذا انتقم القايد عباس ، ومن يكون ميقف إىل جانبه

فسلط عليه املرض املهلك، فسيسلطين اهلل  السعيد القايد اهلل من أبيه

عليه، سأمتص دمه وأنتقم منه للمظلومني، املظلومون معهم سيدي علي، 

 .الربكات والكرامات، مازاره مظلوم إال انتقم له من ظاملهصاحب 

كم كانت اللحظات مرتعة بالرهبة حني كان يزور مع والدته ُقرَّاَبة 

الصاحل، تدعوه أمه أن يلزم الصمت  هموليوسيدي علي، جدهم األول 

وهما يقرتبان منه، تشده بقوة من يده الصغرية، وختفف من خطوها وترتفع 

مات ال يدري الصغري معناها، تطأطئ رأسها وتدخل املكان متتماتها بكل

املكسو هيبة وجالال، جتلس عند الضريح املغطى بقماش أخضر، تشعل 

البخور والشمع، وتنتحب، تستمد العون منه على هموم الزمان، خيرجان 

وقد استحالت أمه ربيعا، كأمنا اندلقت سحب مسائها مطرا جارفا، فصفت 

 .مساؤها وابتسمت

ني تعود أمه إىل البيت ال ختشى أسئلة أبيه ونظراته احلادة، مبجرد أن ح

 .تكزيارغ اهلل بلَّ: ختربه عن مقصدها حتى يطمئن مرددا

كلما حتدث والده عن سيدي علي إال وأحاطه بقداسة عظيمة، هي من 

قداسة النيب والسيد علي، ويورد عشرات القصص عن كراماته اليت مل 

يف صحتها، لقد زار بيت اهلل احلرام طائرا، وكلمه يكن أحد ليشك أبدا 

الرسول من وراء قربه أمام الناس مجيعا، ويأتيه الضيوف باملئات وليس له 

طعام فتفيض الصحون واألواني بكل اخلريات، يأكل اجلميع ويأخذون 

معهم إىل بيوتهم، وجتدب األرض وتشح السماء وميتنع املاء عن الناس 

 .فيتفجر ماء فراتافيضرب الصخر بعصاه 
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قتل والده بلخري مغدورا، بلخري البطل ال يقهر وال يهزم ويستطيع    

أن خينق ْحِميَده القتاَّل وعباس السفاح معا بإصبعيه، كما ُيخنق األرنب، 

هما أمامه ليس إال أرنبني، فهل قتله العفريت كما يزعم عيوبه؟ تساءل 

يت يالزم بيوتنا وودياننا منذ ال طبعا العفر: العْربي وراح جييب يف سره

األزل لكنه ال يؤذينا ألننا أوالد الولي الصاحل سيدي علي، وأبي بلخري 

 ،اته ال ميكن للعفريت أن يقربهورجل طاهر نقي حمافظ على وضوئه وصل

ومحيده  ،سيحرتق مبجرد االقرتاب منه، عباس الكلب هو قاتل والديبل 

الذي كان وراء كل مصائب الناس،  عباسوشياطينه هم من نفذوا اجلرمية، 

إرضاء  أبناء املنطقة يف احلرب ضد األملانليزج ب آخرها سعيه احلثيث

وحدي أنا من سينتقم منه، يشرب من دمه، يطهر األرض من ، لفرنسا

 .ظلمه ورجسه

كان على يقني أن الزيتوني يفكر يف األمر نفسه، وخيطط لالنتقام  

ه ببعض رجال العرش، وسفره غري املعتاد أيضا، حتركاته الكثرية واختالؤ

ن الزيتوني يف نفسه شكوكا ترقى إىل اليقني، إ خارج القرية، كل ذلك يثري

له والده دمه، ومحلته أمه يف مرض وفاتها ذلك، لالنتقام، لقد مّحفعال خيطط 

بل إن العرش كله يلزمه باألمر، هو سيد العرش وخليفة بلخري، واجلرمية 

ى أرض العرش مل متس بشرف العائلة فحسب، بل اليت ارتكبت عل

 .ذكرا وأنثى ،بشرف كل فرد من العرش صغريا وكبريا

بلخري فقط بل قتل خالتهم الرَّْبْح بنت إبراهيم  والدهم وهو مل يقتل

 يراع حرمة بيتها وال أيضا، قتلها بوقاحة ودناءة كأمنا يسحق حشرة، مل

ن خدمته، أحس العْربي وهو ، وليس هلا ذنب سوى أنها اعتذرت عزوجها

القايد يتحسس رقبته أن الدماء اليت يتحملها كثرية، قتلة واحدة ال تكفي 

عباس، جيب أن ميوت ألف مرة ومرة، جيب أن يتذوقها بكل األشكال 

واألصناف، بقدر ما علمت الطبيعة العْربي أن يكون عطوفا متساحما 
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إنصاف وعدالة، وبقدر ما ، ويف قسوة الطبيعة علمته أن يكون قاسيا أيضا

 .يبين يف قلبه عشا حلب حلمامه يبين أيضا عشا آخر للحقد والثأر

أما زلت نائما كالنساء؟ أنت من ساللة السيد علي حيدر البتار قاهر 

الغول، هل تدرك أن الشمس الوهاجة، تتقد من رأس الغول الذي رماه 

كته التارخيية جدك حيدر يف أتون الشمس بعد أن فصله عن جسده يف معر

الشهرية، ما الذي سيقوله لك حني تلتقي به؟ سيتربأ منك ومن ذريتك، 

 .انهض، البد أن تزور جدك عليًّا، هو اآلن يف انتظارك أمام قربه، انهض

واستل سيفه برقا يوصل األرض بالسماء، وضربه ففصل رأسه عن 

نب جسده واندفع الدم يرش األرض كلها، وراح رأسه يقفز أمامه كأر

 .وخيل إليه أنه يتجه حنو الشمس ليزيد أوارها ،مفزوع

ونهض العْربي فزعا عجال وقد سقط قلبه بني رجليه وهو يتمتم وقد 

كساه العرق، مقدما طقوس الوالء، وتالشى الضوء من أمامه يف سرعة 

عجيبة، فلملم شجاعته وأعاد ألعضائه متاسكها، ومد يديه فتلمس قنينة 

فشرب  ،معطرة بالقطران ،يضعها أمامه مدثرة باحللفاء املاء اليت تعود أن

وضعها  ،اليت ظلت لسنوات تنام جبواره حمشوة بالنار 1ةَلَحْكمنها، محل امِل

 .وتسلل كهبة النسيم ،على كتفه

كان الكون قطعة من فحم ال أثر للنجوم يف السماء، حتى الكالب 

ا لف الكون كانت تركن لسجن الصمت، الشيء يدل على احلياة، كأمن

إىل املقربة أمامه خشوع رهيب، غري أنه كان يبصر جيدا، كانت الطريق 

 ع أن يذكر فيما بني البيت وبينهايستطي ،، وهو يعرفها جيدامتاما واضحة

كل نبتة وكل صخرة وكل ارتفاع وكل اخنفاض، هذه الطريق قطعها ليال 

 .ونهارا آالف املرات

                                                           
على وزن مفعلة صيغة السم اآللة يطلقها العامة عندنا على البندقية، ولعلهم : املكحلة -1

 . أخذوا ذلك من لونها األكحل أو لون البارود
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احرتاما للمكان، أعاد  لى األرضعمكحلته  وضعوقد  1دخل الُقرًّابة

املطرز بالوقار، املدثر  صورة الشيخ الذي جتلى له يف املنام، من هذا

هل هي روح والده تدعوه  هل هو ُبشرى ليصري وليا صاحلا، بالبياض؟

ي خلضر؟ تلمس قرب سيدي علي، هل هو صورة أخرى من الُبْهِل لالنتقام؟

ثا على ركبتيه، قبل الضريح، وراح مته قشعريرة، نزع عمامته بيسراه، جداه

الربهان .. الربهان ياسيدي علي: يصيح جمهشا بالبكاء كطفل صغري

 ...الربهان ياسيدي علي.. ياسيدي علي

**  **  **  ** 

 

5 

صلى  -ينحدرون من ساللة النيب األكرم بوقبه  أوالد سيدييشاع أن 

 هربا من أو هكذا يزعمون هم، هاجر جدهم األكرب -اهلل عليه وسلم 

بطش العباسيني، وراح ينتقل بني دول املغرب العربي ناشرا العلم 

واملعرفة، حتى استقر به املقام يف جباية الناصرة، وهناك أقام له بيتا فتحه 

لتحفيظ القرآن الكريم ونشره، وبارك اهلل يف بيته ونسائه العديدات فصار 

منهم على مر مئات الشيخ الواحد مئات، أباء وأحفادا وأسباطا، وصار 

السنني قبيلة للعلماء ولطلبة العلم، رغم ما تعرضوا له من كيد الزمان 

 .وريبه بفعل ظهور دويالت وسقوط أخرى

العائلة ، اخنرطت 1833مع اجتياح اجليوش الفرنسية ملنطقة جباية سنة 

كما السكان مجيعا يف مقاومة مستميتة، قدموا خالهلا املئات من الشهداء، 

كن اجلميع لالستسالم دخلت يف سبات عميق، وانكفأت على وحني ر

                                                           
ي الصاحل، له قبة، ويطلى ببياض، ومسيت هي بيت صغري يبنى فوق ضريح الول: الُقرَّاَبة -1

كذلك ألن الناس يتقربون فيها إىل اهلل من خالل الولي، وعادة لكل عرش ولي ُيعتقد أنه 

 .جدهم األكرب
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 ،نفسها تلملم جراحاتها بعد أن فقدت العشرات من خرية أبنائها

وهدمت كل مؤسساتها العلمية ومنابرها الدينية، وديست كل أضرحة 

 . أجدادها

، بوقبه كان القدر على موعد جديد مع ساللة سيدي 1781ويف عام 

يف ريعان الشباب، ادخر فيه كل شيم فتى  ،يخ أمحدالشحني قيض اهلل هلا 

الرجولة والعلم، وزاده بسطة يف اجلسم والعقل، وهاله أمر ركون األسرة 

عقودا من الزمن عن أمر النهوض بالدعوة لشرع اهلل، وقيادة الناس إىل 

طريقه، فهب يبعث املساجد والكتاتيب يف املنطقة، واختذ لنفسه زاوية يف 

ني، ليتخذها خلوة له وألتباعه يتفرغون فيها للعلم والعبادة، فجوة بني جبل

واحتضنه السكان كما احتضنوا أجداده من  ،ووجد الشيخ لدعوته أنصارا

فأغدقوا على الزاوية من كل اخلريات، وصار الطلبة فيها أمراء  ،قبل

ينعمون بكل مايوفر هلم التفرغ ملا نذروا أنفسهم له، وقصدها الناس من 

ذلك إخالص الشيخ أمحد، ومل ميض  علىيشجعهم  ،رق اجلزائريكل الش

إال عقدان من العمل أو أقل حتى بلغه نبأ استعداد الناس للثورة ضد 

 االستعمار،فرنسا، تردد أول األمر نظرا للتجربة الرهيبة يف مقاومة 

واختالف القوى العسكرية بني الطرفني، لكن جميء الشيخ عزيز ابن 

تردد كل  أزالتلولي الصاحل اجملاهد حممد أمزيان احلداد الشيخ العالمة ا

 .يف نفسه

 :قال الشيخ عزيز للشيخ أمحد وهو جيلس قبالته على حصري احللفاء

ياشيخ البد أن ننتفض، هؤالء الكفار جيب أن يغادروا أرضنا، منذ  -

 .منا اآلالف دون أن يأبه بنا أحد سنوات قتلت اجملاعة

 :واصل ثمصمت حلظات ينتظر ردا، 

أراضينا كلها وسلموها للمعمرين، مل يرتكوا لنا إال  اغتصبوالقد  -

 .أراضي البور
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 :سكت الشيخ أمحد طويال ثم  قال

 .الميكن أن نتخلف عن شيخنا احلداد، حنن جنوده املخلصون -

التف الذي رحل الشيخ عزيز منشرح الصدر ملوقف الشيخ أمحد، 

ومقدساتهم، واشتعلت  استعدادا للموت دون كرامتهم هالناس حول

األرض غضبا حتت أقدام الفرنسيني، والتقت ثورتهم مع ثورة الشيخ 

احلاج حممد املقراني، ومشلت كل الشرق اجلزائري، غري أن القوات 

الفرنسية كانت أقوى، وسالحها كان أفتك، وراحت إرادة احلرية تتهاوى 

ينة حيث لقي أمام القوة الغامشة، لقد زج بالشيخ احلداد يف سجن قسنط

ربه بعد أيام من سجنه، مل تستطع شيخوخته أن تقاوم اجلوع والربد 

تل أحد اخلونة الشيخ املقراني غدرا مبعركة وادي سوفالت، واإلهانة، وَق

أريد أن أكون حتت السيف : "بعد أن ردد على مسمع جنوده متحديا فرنسا

آلالف من ، وأبادت فرنسا ا"ليقطع رأسي، وال حتت رمحة يهودي أبدا

العزل واألطفال والنساء، وصادرت كل األراضي، ونفت عشرات الزعماء 

 .والقادة إىل كاليدونيا اجلديدة

شهق الشيخ أمحد كاألطفال وهو يقف مساء على هول ما فعلته 

اجليوش الظاملة بقبيلته والقبائل اجملاورة، مئات اجلثث كانت مرتامية يف 

ؤوس، واآلذان، مبقورة البطون، عارية ساحة القرية، مذبوحة، مقطوعة الر

متاما، وفيهم كانت زوجته الثانية وثالثة من أطفاله، وبعض من إخوته 

وأبناء عمومته، وهب اجلميع يدفنون املوتى على إيقاع غصة حارقة يف قرب 

مجاعي عند سفح هضبة جريية، كان األهالي يستغلون تربتها كل ربيع 

 .لتبييض منازهلم

ليهم إىل اجلنوب، مل يكن ابدأت رحلة املقاومني وأه يف تلك الليلة

بل كل األهالي الذين احتموا بهم فرارا من  ،وحدهمبوقبه  أوالد سيدي

 .غول القتل، إن املعركة مل تنته وجرائم النصارى لن تتوقف
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 :تل الغربان، قال الشيخ أمحد قرببعد أيام حط اجلميع رحاهلم 

إلي إرادة اهلل أن أترككم لتسرتحيوا،  هنا أوحتبوقبه  يا أوالد سيدي -

أما أنا والرجال فسنمضي على  ،أو أقيمواثم امضوا بعدها حيث شئتم، 

 .الطريق الذي اخرتناه واختاره لنا اهلل

خريا بأبناء العرش وكل من احتمى ه يثم اختلى بابنه بلقاسم يوص

 .بإعادة بعث الزاويةبهم، ويوصيه 

عند اجلبل الكبري مت بعد يومني و رحل الشيخ ورجاله إىل اجلنوب

اللقاء بني الشيخ أمحد وبومرزوق أخ الشيخ املقراني، وحامل لواء اجلهاد 

 .من بعده

 :قال الشيخ بومرزوق

 هل تعتقد أن هذا املكان سيكون مناسبا الستشهادنا؟ -

 :رد الشيخ أمحد وعلى ثغره ابتسامة حزينة ساخرة   

ما جثث الكالب الغزاة حيثما نستشهد فثم أرضنا الطيبة، أ -

 .فستضيق بها

حيث أقسم اجلميع على املوت  ،عند املساء كانت معركة الدم اهلادر

 .طلبا للشهادة

وحني كانت الشمس تنحدر إىل الغروب معصوبة اجلبني، مضرجة 

بالدماء، كان قتلى املقاومني يطرزون وجه األرض، وانسحب البقية ومنهم 

بليغة، البد من اإلمعان باجتاه  ت جراحاتهوالشيخ أمحد الذي كانبومرزوق 

 .اجلنوب

يف الغد حني كان اجلميع جيهد نفسه يف الوضوء لصالة الظهر، وصلهم 

نبأ جمزرة أخرى، لقد نفذت قوات االحتالل الفرنسي اإلعدام اجلماعي يف 

مخس مئة مقاوم أعزل، وتركت جثثهم يف واد سحيق طعمة للوحوش 

 .وعوادي الطبيعة
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يع الظهر قصرا، ثم دعا الشيخ أمحد متحامال على جراحه صلى اجلم

اجلميع لصالة الغائب على أرواح الشهداء األطهار، ثم التقى الشيخ 

 .بومرزوق على انفراد ليتباحث معه األمر

أمحد وقد استمع طويال لشروح بومرزوق وتنبؤاته مبا هو الشيخ قال 

 :آت مع قوات النصارى

 .أن نقدم أرواحنا فداه هذا وطننا وعلينا ،المناص -

ء، وراح يضمد جرحه الغائر أعان بومرزوق الشيخ أمحد على االتكا  

 :ه قائاليف كتف

 .مازلنا حباجة إليك ،جيب أن تسرتيح -

 .حيلو لي أن ألقى اهلل هاهنا -

لسع التف يف برنسه، لقد أحس بالربد توبضعف قاهلا الشيخ أمحد 

 . سنانه، وبالقشعريرة تصطك هلا أكل جسدهسياطه 

مع حلظات الفجر األوىل راح بومرزوق يوقظ اجلميع، البد من مواصلة 

السري، ليس للجميع بد من اإلسراع بالتوغل يف الصحراء بعيدا عن 

قوات العدو، ومن هناك ميكن إعادة رص الصفوف، والعودة ملواصلة 

 اجلهاد، غري أنه الحظ أن الشيخ أمحد كان مرهقا شاحب اللون، يكتم أنينا

يرحلوا بعيدا على درب أن  مأشار عليه، وكان جرحه يف كتفه ينزف، خافتا

، عند سفح جبل لبس غابة زيتون كثيفة وحده يف مكانه هو احلق، وبقي

 .وهو يلقى اهلل مكلوما يف سبيلهكان هادئا مطمئنا 

بسيدهم الشيخ أمحد بعد ذلك، بوقبه  انقطع اتصال أوالد سيدي

عند سفح جبل حواليه حيث تركهم استقروا وويرجح أنه مات حيث ترك، 

تنبسط بعده سهول قاهرة، كان أمر القيادة قد دان البنه األكرب أرض بور، 

بلقاسم، الذي مل ينس وصية أبيه فسار على نهجه، إذ مبجرد التخييم على 

أرض البور اجلديدة بدأ يقيم صرح الزاوية ليفتحها منارة للعلم، اكتفى 



41 

 

جني من الذبح أوال، ثم شاع صيته وبدأ طلبة العلم بأبناء عشريته النا

لى الوفاء ب وصوب، كان بلقاسم حريصا عيتهافتون عليه من كل حَد

كل شيء إليه، ومل يكتف ببناء الزاوية فحسب،  ألبيه ولذلك كان ينسُب

ة، بنى فيها ضرحيا ألبيه ليتخذه اجلميع مزارا، وبقدر اَبرَّبل أقام قريبا منها ُق

، كانوا يدعونهم أيضا أوالد بوقبه ناس يدعونهم أوالد سيديما ظل ال

سيدي أمحد، وراحت املخيلة الشعبية تنسج حوله األساطري، كان بلقاسم 

يراه دائما يف منامه، طائرا مرة حملقا فوق العرش حيرسه وحيميه، ومدججا 

باألسلحة ثانية يدافع عن محاه، ومبتسما مستبشرا رضا مبا صنع بلقاسم، 

يف أمر مل ينجزه أو مل يتقنه، وجيدبون فيغيث بربكته، عليه يلومه قا وقل

وينكسرون فينصر بربكته، وميرضون فيشفي بربكته، وتكاثر الناس حول 

ُقرَّاَبِته يذحبون األضاحي، ويقربون اهلدايا، ويتربعون بأعز ما ميلكون من 

وات أنعام وبهائم وحبوب وأراض، مقابل دعوات يرجون قبوهلا، أو حص

 .حيملونها من القرب وما حوله تدفع عنهم غائلة الزمن القاسي

وخشيت فرنسا من كل ذلك، هذه جتاربها السابقة أثبتت هلا أن مثل 

رة واالنتفاضة، هذه التجمعات الدينية ما تفتأ أن تتحول إىل بؤر للثو

ليكون عونا هلا وسندا ختدر به الناس  الشيخ بلقاسم عملت على استمالة

هم لالنصياع هلا، فلما عجزت راحت حتيك له الدسائس لتنفر وتقود

لكنهم مل يزدادوا إال متسكا به، ثم وجدت ضالتها يف أخيه  ،الناس منه

، واستوىل على زمام الزاوية يسري خيهعمار، فأوغرت صدره فتخلص من أ

 .شؤونها مبا خيدم أهواءه ومصاحل فرنسا، واضعا يده يف يد أوالد النش

 **  ** **  ** 

 

6 

مهيب النظرات ممتلئ اجلسم ممتد الطول، متأل وجهه القايد عباس كان 
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حلية يكاد يغطيها شارباه الكثان، مييل شعره إىل احلمرة، وكان أبناء عرشه 

يطلقون عليه مذ كان صغريا لقب األزعر، وكان هو يعتد بذلك ويتمايل 

محر، ويقول الربنس األ 1فخرا وهو يعتمر العمامة الضخمة وقلمونة

هكذا كان جدي أمحد باي، وهو يرى هذه العالقة من ناحية أمه فحسب، 

ألن أصول أجداده فيما يشيع دوما بني الناس تعود إىل السبط احلسني بن 

علي، إىل فاطمة الزهراء بنت النيب األكرم حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه 

 .وسلم

م جاءوا إىل هذه املنطقة ويشيع أبناء عرشه أيضا أنهدائما كما يشيع 

من الساقية احلمراء ووادي الذهب، وهي كما تعود أن يروي قطعة من 

جنة اخللد، أنزهلا اهلل تعاىل خصيصا إلسكان ذرية السيدة فاطمة بعد أن 

تاهوا يف صحراء املغرب الكبري، ثم خرجوا منها ضاربني يف األرض، 

لقرآن والسنة، استقروا داعني إىل منهج الدين احلنيف، يعلمون الناس ا

أول أمرهم يف املغرب األقصى قرب فاس، وهناك انقسموا شطرين بقي 

قسم منهم هناك ورحل القسم الثاني، حتى استقر بهم املقام ضواحي 

قسنطينة، وهناك اختلطوا بأهلها حد االمتزاج، وكان جده احلسني هناك 

متاز به من هفت إليه القلوب، ملا اخضعت له النفوس وسيدا عظيما، 

رجولة وشجاعة وكرم، واستطاع يف ظرف وجيز أن حيوز على رضى الباي 

أمحد وإعجابه، فواله منصب املكحاجلي، إىل جانب منصب الشاوش 

ره على عشرات الفرسان، وقد أبلى بالء كبريا يف واخلوجة والسراج، وأّم

تثبيت حكم الباي، وإخضاع كل القبائل، ليس عن طريق القهر 

ب، بل ملا كان ميلكه من مقدرة على اإلقناع واستمالة القلوب، والرتهي

أوالد مقران، وأوالد عزالدين، وأوالد عاشور، قبائل فسارت يف ركابه 

                                                           
القلنسوة تنسج ملتصقة بالربنس والقشابية، توضع محاية للرأس من الربد : القلمونة -1

 .واملطر
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وكلها قبائل هلا سطوتها وقوتها، ما جعله ميد عينيه إىل كرمية الباي أمحد 

نفسه، ويعشقها ويقول فيها شعرا، ثم يتزوجها، هذا الزواج الذي جعله 

 .يتقرب أكثر من الباي أمحد، فيسند إليه كثريا من شؤون تسيري املنطقة

أنا : يضحك حتى تسيل دموعه قائالالقايد عباس  وكثريا ما كان

 .فارس صنديد، أهم ما أعشق من الدنيا النساء احلسني املكحاجلي كجدي

يرتقي يف درجات الدولة آنذاك ليصري آغا،  احلسني املكحاجليوكاد 

يا، ورمبا حتى دايا، ومن يدري، على املرء أن يطمح وليس يف الدنيا ورمبا با

 1738مستحيل، غري أن الدهر قلب له ظهر اجملن، إذ ماكادت حتل سنة 

حتى غزت جيوش فرنسا مدينة قسنطينة بعد أن أسقطت عنابة وجباية، 

حني ضاقت األرض بالباي أمحد أسرع باستدعاء مساعديه وعلى رأسهم و

أما هو فلم يستطع أن جيلس، كان  ،كحاجلي، جلسوا مجيعا قبالتهاحلسني امل

سأل موجها حديثه للجميع، لكن نظراته كانت .. يدور يف قلق ظاهر

 :مصوبة للحسني

 ِبَم تشريون؟ -

، ليس هلم أن يقرروا دونه، قال املكحاجلي تطلعوا مجيعا إىل احلسني

 :احلسني بثبات

سبيل اهلل، وسيتقاطر اجملاهدون  الشيء غري احلرب، أعلن اجلهاد يف -

 .من كل حدب وصوب

 .بوركت هذا الذي كنت أريده وأنتظره منكم -

قاهلا الباي أمحد مشرق الوجه ودعا إىل التعبئة العامة، وكانت معركة  

قسنطينة األوىل، تصدى فيها اجملاهدون ببسالة كبرية لقوات النصارى، 

ظل اجلرح النازف يقاوم الكبرية مل تسقط قسنطينة، وسائرورغم اخل

وحني خاب مسعاها إغراء الباي أمحد النصال املفرتسة، فلجأت فرنسا إىل 

، ومل متلك املدينة إال أن تستسلم، فاجئأعادت الكرة يف هجوم ضخم م
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سقطت قسنطينة يف يد األعداء، لكن الباي أمحد مل يسقط، واحلسني 

انتقل الباي أمحد مع املكحاجلي مل يسقط، وإرادة املقاومني مل تسقط، 

املقاومني إىل الصحراء داعيا إىل اجلهاد يف كل قرية حيل بها، ويف كل عرش 

ينزل به، حتى بلغ بسكرة حيث أخواله، حماوال تنظيم مقاومة جديدة وإحياء 

 . جذوة اجلهاد

وزحفت كثري من القبائل جنوبا، حتى أقاموا بضواحي طيبة، وشكلوا 

فارة من همجية فرنسا قبائل جديدة، ما فتئت أن هناك مع شراذم القبائل ال

امتزجت بقبائل املنطقة، مشكلة خصائص جديدة من عادات وطباع 

 .وهلجات

مل يكن احلسني املكحاجلي يرغب يف مغادرة قسنطينة، رأيه أن يلزم 

اجلميع أماكنهم فإما حياة العزة أو موت الكرامة، غري أن زوجته ابنة الباي 

ب الرحيل، ليس خوفا من املوت لكنها ترفض املوت أحلت عليه يف وجو

البارد، احلرب خداع، واالنسحاب ليس جبنا بل خداع وإعداد، ونزل 

احلسني عند رأيها البد من اللحاق بأمحد باي ليشد من أزره وينظما 

 . مقاومة جديدة ترد غائلة النصارى

يف منتصف الطريق، تراءت له جيوش األعداء تزحف خلفه، وقرر 

أن يعسكر حيث هو وينظم مقاومة مهما كانت صغرية،  املكحاجلي حلسنيا

مل يكن طاحما لالنتصار، ولكنه كان طاحما للموت بشرف كما مات جده 

هيهات منا "احلسني السبط، مرددا يف أتباعه ما ردده احلسني منذ قرون 

 ". الذلة

 داهم جراد النصارى املنطقةحزينة فاقعة اللون قبل شروق الشمس 

بأعداد ال حصر هلا من اجلنود، وفزع األطفال والنساء والعجزة، وصاح 

احلسني املكحاجلي يف الرجال أن استعدوا للموت دفاعا عن الشرف 

الرفيع، وبسرعة أفرد القادرين على املوت، ودعا البقية إىل الرحيل غربا، 
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عرب اجلبال، واندفع مع من تبقى معه باجتاه جيوش فرنسا، البد أن 

مركزوا عند أشجار النخيل اليت كانت تشكل واحة كبرية، ثم يدخلوا يت

معهم يف معركة لن ينتصروا فيها طبعا، ولكنهم سيلهونهم عن اللحاق 

 .بالعزل

واشتعلت النريان بني الطرفني بني جيوش جرارة، وعصابة كل 

سالحها إصرارها على املوت بشرف، ومل تدم املعركة إال ساعات من نهار 

الروح شهيدا مع املكحاجلي ي على املقاومني، وأسلم احلسني حتى قض

 .غروب مشس ذلك اليوم العصيب

بعد يومني من ذلك حلقت به زوجته بعد مرض أملَّ بها فجأة، جعل 

حتى إذا ما أسلمت الروح أقاموا هلا جنازة مهيبة،  ،الراحلني معها خييمون

وا أنفسهم عند سفح ثم واصلوا املسري حيث أشار احلسني، بعد أيام وجد

جبل قرب تل الغربان، وهناك أقاموا مضاربهم، وراحوا يلملمون 

جراحاتهم العميقة، وقد خبت يف أنفسهم جذوة املقاومة، وصور الدمار 

 . والتقتيل اجلماعي مازالت عالقة بأذهانهم

زحفت فرنسا على املنطقة، ممارسة إرهابا أعمى،  1751نهاية سنة 

يع املرة بعد األخرى، البد من تذكريهم بسطوة فرنسا البد من تأديب اجلم

وقوتها اليت ال تقهر، البد من االستيالء على كل ممتلكاتهم، مجعت فرنسا 

 ،إىل أوالد احلسني شراذم من قبائل متفرقة عربا وأمازيغ هاربني من بطشها

رت أوالد النش، وأّم جتمعا بشريا كبريا وأطلقت عليهم وشكلت بهم

أبناء احلسني من زوجته ابنة الباي، الذي مل يكن حيلم أكثر  عليهم أصغر

من أن يبعد املوت والظلم عن قومه العزل، لقد مات كثري من الرجال، 

 .وخلفت احلرب أرامل وأيتاما، واجلرح أعجز من أن يتحدى اخلنجر

لكن السلطة انتقلت بعد ذلك إىل السعيد أحد أحفاد احلسني من 

كل  حتقيق فرنسا قائدا، وأطلقت يديه لتمتد إىل فنصبتهزوجته األوىل، 
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الذي كان قد منت عالقته بفرنسا، القايد عباس ابنه انتقلت إىل رغباته، ثم 

على  وكسب لقومه قوة وهيبة، وتوسع يف امتالك األراضي واألنعام

 . حساب كل العروش اجملاورة

**  **  **  ** 

 

8 

بارد يفرتش األرض ويسند ظل الزيتوني جامثا يف مكانه كأنه متثال 

ت تغالب الزمن على ذروة تل ظهره إىل جذع الزيتونة اليتيمة اليت ظل

، كان اجلو دافئا واألرض بكل خملوقاتها حتتفل بانتصار الربيع الغربان

أخريا على شتاء قارس مثلج، وقد تضوعت عطرا راحت ترسله إىل أنوف 

 .اجلميع 

نت تتدافع مجلة واحدة كمياه بل كا ،مل تكن أفكار الزيتوني مرتبة

الوادي من غري اكرتاث باالنهيارات اليت أصابته على مدى السنوات 

املاضية، ولوال زوجته الَعْلَجه بنت امَلكِّي اليت ظلت تواسيه وتشد من أزر 

عزميته لكان له واقع آخر، كل األحداث من حوله ترهقه، لقد استوىل 

ل األراضي اخلصبة، وهاهي على كبوقبه  أوالد النش وأوالد سيدي

أراضيهم الرعوية تتقلص شيئا فشيئا، وهاهي قبيلتهم تنكمش مساحتها 

هل  يستطيع أن يفعله وهو كبري العرش؟ باجتاه سفوح اجلبال، ما الذي

ووراءهما فرنسا بسطوتها  ين العرشني الكبريينذميكن أن يواجه ه

والده، ماذا لو  وتذكر أخاه سامل وقد همس له يوما يف حضرة وعسكرها؟

تقربنا من احلاكم الفرنسي فمنحنا السطوة أيضا، وتذكر يد أبيه تنزل 

كالصاعقة على خد أخيه سامل الذي تهاوى إىل األرض، ثم مللم نفسه 

وخرج دون أن ينبس، ال أحد جيرؤ أن يرد على بلخري، وملاذا يرفض أبوه 

نها كافرة حيرم ألأاالقرتاب من فرنسا؟ أألنها استعمار جيب مقاومته؟ 
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وقتلهم وعلى رأسهم ألنها السبب يف تشريد األبرياء أالتعامل معها؟ 

أم ألن أوالد سيدي علي الحول هلم والقوة، وفرنسا لن أخوه سي حممود؟ 

 تضع يدها يف يد الضعفاء؟

من بعيد الحظ جمموعة من أبناء العرش قد بدأوا جيتمعون استعدادا 

ابنة خالته َسَرْوله بنت خليفة، وخالته ملاذا للذهاب إىل أوالد النش خلطبة 

تزوجت عند أوالد النش؟ لو مل تفعل ما وقعوا اآلن يف هذه املشكلة، 

الزيتوني إذا أردت أن أرضى يا: صيهوتذكر أمه يف آخر أيام حياتها وهي تو

عنك فاسرت ابنة خالتك َسَرْوله، زوجها ألخيك سامل، ال ترتكها غريبة عند 

يهينونها ويذلونها ورمبا يقتلونها كما قتلوا أمها، وتنفجر أمه أوالد الكلب 

بالبكاء حني تتذكر موت أختها، وال يسكتها إال اشتداد األمل الذي عصف 

نها أسابيع ثم رحل بها إىل القرب، بعد عام من موت زوجها بلخري، ببط

 .وبعد ما يقرب من مثاني سنوات من استشهاد ابنها سي حممود

 الناس أن القايد عباس قتل الرَّْبْح بنت إبراهيم بطلقة املتداول بني

داخل بيتها دون أن يتفوه أحد، والسبب أنها رفضت قتلها من بندقيته، 

حتضري وليمة لشيخ الزاوية كما اعتادت دائما، كانت مريضة منهكة ال 

تستطيع الوقوف، لكن القايد عباس اعترب ذلك متارضا للتهرب من فعل 

ومن يقدر من النساء على فعل ما تفعل، كانت الرَّْبْح بنت  ما طلب منها،

 .إبراهيم فنانة ماهرة، والئمها يتحدث بها الناس يف كل العروش اجملاورة

جثة  حني خرج القايد عباس من البيت تاركا الرَّْبْح بنت إبراهيم

الذي ما كاد يسمع طلقة خليفة زوجها ، وجد نفسه وجها لوجه أمام هامدة

وعلى حمياه يعدو حزن وخوف وحرية، د حتى أسرع عائدا إىل البيت، البارو

 : عباسالقايد قال 

أدخلت حبماقتك جناسة إىل  خلصتك من هذه البذرة الوسخة، -

 . عرشنا، أوالد النش ال يتزوجون من غري أوالد النش
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، وتهافت ليجد زوجته غارقة يف دمائهااندفع خليفة يدخل البيت 

ألون عليه البيت، ومينعونه من اخلروج، كانوا الناس من كل صوب مي

 .متأكدين أن مصريه هو القتل أيضا

حني ذهبوا لدفنها من الغد كانت مكفنة بعناية، ال أحد تأكد مما شاع 

حكم اهلل، كلنا منوت، إنا هلل وإنا إليه راجعون، : عن موتها، الكل كان يقول

املقربة، مل خترب يف الوقت حتى أختها مل حتضر إال قبل قليل من محلها إىل 

 .املناسب، بقي موتها حرقة يف قلبها، وبقيت تبكيها حتى حلقت بها

 : مل يفطن الزيتوني إال وعيوبه عند رأسه، قال عيوبه

ال تهتم، الدنيا تسري بقضاء اهلل وقدره، رحم اهلل خالتك، فلندع  -

جنا األموات ولنهتم باألحياء، زكية أغمي عليها حني علمت خبرب خرو

خلطبة َسَرْوله بنت الرَّْبْح ألخيك سامل، ال تلمها إنها حتبه، أخشى أن متوت، 

 ...احلب قاتل ياالزيتوني، أنا أيضا

باجتاه القوم   ربوة الغربانمن ونهض الزيتوني من مكانه وراح ينزل 

وقد جتمعوا وسط القرية، ومل جيد َعيُّوَبه بدا من أن يلحقه، باذال جهدا 

نتصار على عرجته، حماوال رفع برنسه األبيض الذي يدخره كبريا يف اال

 .ملثل هذه املناسبات

عرَّج الزيتوني على الساقية وراح يتبعها، يقطع بعض األعشاب منها 

رى يف سأو يزيل بعض الصخور املتساقطة، اليت متنع تدفق املاء الذي ي

عاود ثم ي ،وينحدر قليال مع الوادي ،معظم األحيان فوق صخور ملساء

االندفاع يف ساقية معلقة صنعها أوالد سيدي علي من احلجارة وقصب 

الرياع وجذوع األشجار، لينتقل املاء إىل الضفة األخرى وما يكاد حتى 

يبلغ اجلابية، وهي حوض كبري بين يف أعلى القرية دائريا من احلجارة 

 والطني، حتى إذا امتألت فتحت فتدفق املاء منها يسقي شتالت اخلضر

 .القليلة اليت يزرعها أبناء العرش
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وصل الزيتوني وسط القرية، ألقى التحية فرد اجلميع بصوت واحد 

كأنهم جنود حبضرة قائدهم، نقَّل فيهم بصره لقد اختارهم بعناية فائقة، 

سي الطالب بقندورته البيضاء وعمامته الصفراء وبرنسه األبيض، أشبه 

الوجه كأن نعم الدنيا كلها قد  ، كان حليقا ممتلئبذئب أبيضما يكون 

هطلت عليه، يعتمد عليه يف جمادلة أوالد النش، إذا عرضوا للعلوم اليت ال 

يفقهها يف العرش غريه، وحوله كان الشيخ لكحل، والشيخ البغدادي، 

وبه وقد يُّوالشيخ قدور، وابنه عبد احلميد، وقد ظهرت عليهما النعمة، وَع

قريبا من اجلميع كان جيلس العْربي سعى أن يظهر يف أحسن مظهر، و

جملال بصمته، ممتد القامة، أميل إىل النحافة، أمسر اللون، حاد األنف، أسود 

ال شيء يشغله غري  ،العينني، رقيق الشفتني كث الشارب، يفضل العزلة

محامه ودم أبيه، ينكأ جرحه يف أعماقه، ويقوم بطقوس غريبة حتى مسي 

أن أخاه الزيتوني يسعى لتحقيق حلم أبيه  هو يعرف ،1العْربي املقرون

بلخري يف الرفع من قيمة عرش أوالد سيدي علي ليكونوا أحسن من كل 

العروش اجملاورة هلم، ولطاملا ضحى بكل ما ميلك من أجل ذلك، وليس 

 .ومن شابه أباه فما ظلم ،األمر غريبا عليه فهو نسخة من أبيه بلخري

إليه الَعْلَجه بنت امَلكِّي املاء الساخن فحملت  ،أسرع الزيتوني إىل بيته

وقطعة صابون صغرية اقتناها مرة من املدينة ومازال يستعملها منذ مخسة 

عطرا فواحا،  سريعا اغتسل بها فرتكت عليه ،أشهر فيحس باالنتعاش

أعادها إىل زوجته فلفتها بعناية يف خرقة جلدية صنعها خصيصا هلا، أما 

وعلقته على  ،د لطخت زوجته قفاه بالعجنيغالفها الورقي اللماع فق

جدران الغرفة جبانب أغلفة الصابون والشيكوال اليت حتمل صور أبقار 

 .وأزهار ونساء فاتنات

                                                           
الغريبة، ولعلهم أخذوا ذلك من َقِرَن أي نبت واملقصود به اجملنون، صاحب التصرفات  -1

 .له قرن، كناية عن عدوانيته، أو من كان له قرين من اجلن
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الذي تكاد طياته تالمس األرض، ثم  1لبس الزيتوني سروال العرب

وفوقها  ،فوق رأسه 2قندورته البيضاء اليت ورثها عن أبيه، وسوى الَعرَّاِقية

بعناية كبرية عمامته البيضاء، ووضع خيزرانه يف ذراعه اليسرى، وضع 

ومد  ،ووقف أمام قطعة املرآة اليت ألصقتها زوجته بالعجني على احلائط

 : أصابعه إىل شاربيه ميسدهما، قالت بنت املكي

 .إنك سبع، شارباك حيط عليهما النسر -

 :قال الزيتوني وهو يفتل شاربيه

 . ك يابنت املكي سيد الرجاللي، زوجشاربا السيد ع -

وضحك، وضعت العلجه الربنس على كتفي زوجها وراحت متسده 

 :إىل األسفل تزيل بعض انكماشاته

ا حني أسيادهم، سينفلق القايد عباس غيظ وسيد أنت سيد الرجال -

 .يراك

 :حتت شفته السفلىرد الزيتوني وهو خيرج واضعا كمية الشمة 

 .لعنة اهلل عليه -

األدهم مسرجا، امتطاه وأخذ جلامه من ابنه البكر الذي  اداجلووجد 

أعد ذلك منذ ساعة ووقف ينتظر أباه، بلغ الزيتوني اجلماعة دون أن 

يتوقف فلحق به اجلميع، وقد كثر عددهم، وخلف القافلة كانت عجوزان 

 .، وقد تلفعتا باخُلُمر ال يرى منهما إال وجهاهماأشهبعلى بغل 

**  **  **  ** 

 

                                                           
يطلق العامة على السروال الرتكي ذي الطيات املتدلية سروال عرب متيزا له عن  -1

 .السروال احلديث الذي يسمونه سروال فرنسيس
العمامة، هلا وظيفة التهوية ومنع تشكل  توضع فوق الرأس، بيضاء مثقوبة، تثبت فوقها -2

 .العرق، ومنه جاءت تسميتها
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7 

حني رفع رأسه وهو يسبغ الوضوء لصالة العصر شاهد املوكب وقد 

أطل من عطف اجلبل األسود، عجال دخل البيت وهو يعيد ترتيب ثيابه، 

 .تلقته ابنته َسَرْوله ويف عينيها سؤال كبري أجاب عنه بسرعة

 وصل أخوالك، أعددمت كل شيء؟ -

مال ار من اآلرية، وراحا يسبحان يف حبا موج احلهداهممل جتبه، لقد 

واآلالم، تقدم منها خطوة حتى كاد يلتصق بها، ركز يف عينيها عينيه، تناقال 

أحاسيس عميقة، ارمتت يف صدره، طوقها بذارعيه، تذكر زوجته الرَّْبْح بنت 

معذرة زوجيت : إبراهيم اليت ماتت غدرا وظلما ذات سنة، قال يناجيها

كما وعدتك، القايد عباس  الغالية مل أقدر حتى اآلن أن آخذ بثأرك من

نا اآلن أجهز لكين مازلت عند وعدي، خليفة لن ينساك حتى يلحق بك، أ

بهى ما تزف العروس، كم أمتنى لو كنت معها ابنتك لتزف عروسا كأ

 .األقدار ليست بأيدينا... ياسيدة النساء، لكن

وأحست بدموعه تبلل رأسها فانتبهت من سبحاتها مع أمها، 

من بني ذراعيه اللتني راحتا تعصرانها كأمنا خيشى فانسحبت بهدوء 

فرارها منه، هرعت إىل غرفتها وانكفأت على نفسها وانفجرت باكية، 

رقتها أكرب من أن حيتويها صدرها الصغري، أكرب من أن يتحملها قلبها ُح

أيُة عواطف جيب أن  فلتبك ولتسمع أمها يف عامل الغيب،العصفوري، 

أن تفرح وهي تزف عروسة البن خالتها، من  تعرش حواليها؟ من حقها

حقها أن تفرح وهي تفر من سجن هذه القرية البغيضة اليت قتلت 

الغطرسة الكاذبة فيها أمها ذات يوم، ولكن من حقها أن حتزن وهي ترتك 

خلفها أباها ملستقبل جمهول، أباها الذي ظل دائما يكبت يف نفسه دموعا 

يكون هلا عشا دافئا تزقزق فيه طفولتها حارقة، ويلوي عنق حزن متمرد، ل

ويفاعتها، كم أحسته يف الليل الطويل ينتحب، وهي تعلم أنه تذكر أمها 
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الرَّْبْح اليت قامسته سنوات طويلة ومل تنجب منه إال َسَرْوله، َسَرْوله اليت 

أرادها دوما أن تكون شاخمة كرمية كشجرة السرو، وهي تعلم أن زوجته 

بل ومل الطيبة اخلرية مل تستطع أن تنسيه أمها، نت ساعد الزهرة بالثانية 

 .ولذلك راحت تقضي معظم وقتها يف بيت أبيها الشيخ ،تعن له شيئا

غرفته ليال، ليتسلل إىل ابنته يف غرفتها اجملاورة ليندس خليفة كم ترك 

معها يف الفراش حيضنها إىل صدره ويدس أنفه يف شعرها وينام، هل كان 

من خالهلا عبق أمها املقتولة؟ أم يريد أن يعوضها ضياع أمها، يريد أن يشم 

 يريد أن يقول هلا أنا معك أما وأبا؟

ما الذي ستفعله يا أبي بعدي، أقرأ يف عينيك إصرارا على االنتقام، 

أعرف أنك لن تسكت، أعرف أن النار املشتعلة يف قلبك لن يطفئها إال 

لم أن أذحبه كالشاة، وأن أمص عباس، فهل تقدر؟ أنا أيضا أحالقايد دم 

دمه، وأمزق كبده وقلبه؟ وماذا لو قتلك أيضا وأحلقك بوالدتي؟ أال تراني 

أبقى وحيدة؟ إن انتقالي إىل أخوالي سيطمئنك على مستقبلي ويشجعك 

 .ك إىل جانيب دوماإلي أكثر، أنا أيضا أمتنى االنتقام لدم أمي لكين سأحتاج

اندفع أبوها إىل غرفتها رافعا عقريته وأحست باجللبة حتيط بالبيت، و

فصادفت  ،بزغرودة عميقة، فنهضت من مكانها، مسحت دموعها وخرجت

 .أباها عند الباب حيثها على اخلروج، وفرح حزين يتغشاه

وهي بيت يعد للضيوف جيعل بابه  ،ةيَِّلْباجتمع الرجال يف الدار الَق

ن تبادل الطرفارا اجمللس، ولة، ووصل القايد عباس وحارسه ْحِميَده فتصدْبِق

خوته وال أوالد سيدي علي مجيعا ت منافقة، الينسى الزيتوني وال إجمامال

أن القايد عباس هو قاتل بلخري بيد ْحِميَده السفاح، وال ينسى خليفة أن 

، ولن يرضي هؤالء مجيعا إال هو قاتل زوجته الرَّْبْح بدم باردالقايد عباس 

 .. وانهرأس القايد عباس ورؤوس أع

كان القايد عباس حياول أن يظهر تعاليا صارخا وغطرسة قاتلة يذل بها 
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أوالد سيدي علي ويذكرهم بها أنه القضاء الذي ال يرد، وظل الزيتوني 

 .ينظر إىل رقبته الغليظة وحيلم باليوم الذي يزغرد خنجره عليها

تال سي الطالب شيئا من القرآن الكريم، وبعض األدعية اليت ال 

رفها إال هو يف هذا اجمللس، رافعا صوته أحيانا مفصحا مبينا، خافضا يع

 : صوته أحيانا أخرى متتمة ال تكاد تبني، ثم قال

سيكون هذا الزواج مباركا، وسيجمع بني العرشني على احملبة،  -

 .عرش أوالد النش وعرش أوالد سيدي علي

 :قاطعه الزيتوني وعلى مالحمه غضب مكبوت

 .سنأخذ ابنتنا -

 :قال القايد عباس

 .ولكنها ابنتنا أوال، حنن آباؤها وأعمامها، وأنتم أخواهلا -

 :ويف نربته حتد قال الزيتوني

 .العرب تقول، من قال خالي قال أبي -

 :القايد عباس، وقد أزعجه هذا اجلدال رد

 .النسب لألب، والنساء حرث -

وني بعناده بدا القلق على مالمح خليفة، وهو ينقل عينيه بني الزيت

والقايد عباس بغطرسته، وكلما متنى أن ينصرف الكالم باجتاه آخر اشتد 

 .وتأزم، وهو يعلم أن بني الرجلني بغضاء لن تنتهي حتى بزواهلما

 :وتدخل سي الطالب ليأخذ الكالم جمرى آخر

 .املهم جئناكم نطلب ابنتكم البننا سامل -

 :لواستغل خليفة الفرصة ليفض اخلالف فأسرع يقو

 .وحنن قبلنا على سنة اهلل ورسوله -

 : عباسالقايد قال 

هي ابنتنا مجيعا ياخليفة وليست ابنتك فقط، املرأة ابنة عرش،  -
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 .وليست ابنة فرد منه

وصمت خليفة، لكنه راح حيرك رأسه مؤيدا كالم القايد عباس ويف 

نفسه حرية، إنه يشتم أمرا ما من كالمه، وخيم الصمت حلظات على 

 :يع أيضا، قطعه صوت سي الطالباجلم

 . فلنقرأ الفاحتة -

الفاحتة، وارتفعت زغاريد  يتلونوأسرع برفع كفيه فرفعوا مجيعا أكفهم 

 .األخرى ةالنسوة من الغرف

النش، قال القايد عباس للشيخ  دحني كان الوفد يهم مبغادرة عرش أوال

 :لكحل

نك على سنة قد أعطيناكم ابنتنا، وهذا شرف كبري لكم، وأطلب م -

 . اهلل ورسوله يد ابنتك محامه

ملفوفني بصمت  وهز زلزال شديد اجلميع وهم ينطلقون مغادرين

 :حزين مزقه الزيتوني قائال

 .البد أن نوقف غطرسة هذا القايد اللعني -

 :قال الشيخ لكحل

نساء  ن يلحق بنا العار، متزوج من أربعليس لي به طاقة، وأخشى أ -

 .نة اهلل عليهلع ،ويريد اخلامسة

 : حبسرة قال عيوبه  

 .خال من الرجالقد أن العرش  تعرفمنذ أن مات عمي بلخري  -

وراح يسرتق النظر يف اجلميع ينتظر رد فعلهم العنيف ضده، لكن 

 :الزيتوني أيده قائال

 .صدقت -

ومل يزد عليها، كان اجلميع يفكر يف جرأة القايد عباس، لقد حول 

 .فرحهم قلقا جارفا
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ينم اجلميع يف عرش أوالد سيدي علي، بات العْربي خارج البيت  مل

حيث افرتش حائكا أمحر فوق احلشائش  ،قريبا من البيدر يغازل قمر الليل

اليت مال لونها إىل االصفرار، وتقمط يف قشابيته وإىل جانبه كانت تنام 

، مكحلته حمشوة بالرصاص، إنه االستنفار األكرب، واالستعداد لكل احتمال

 وخطب محامه؟ وماذا لو وافق أبوها رهبة؟ القايد عباس ماذا لو جترأ فعال 

وبات الزيتوني يتقلب يف فراشه، إنها طعنة أخرى توجه إىل كرامة 

العرش كله، إىل أي حد سيصرب على ظلم أوالد النش؟ ال حل للمشكلة 

، ولن يفعل أحد ذلك إالَّه، هو سيد العرش بعد القايد عباسإال بقتل 

أبيه، وأحس حبركة أرجل قرب البيت، أصغى قليال ثم غادر مكانه، فتح 

الباب وهو جيثو على ركبتيه، ويف يده عصاه، وزرع عينيه يف كل ما حوله 

مستعمال كل حواسه اللتقاط أي حركة، وتناهت من جديد إىل مسعه حركة 

 :األرجل، وبسرعة رفع صوته

 .عيوبه -

 :حيث احلركة معيدا النداء وقام من مكانه قرب الباب، واجته

 .عيوبه -

كان صوت بكاء خمتنق قد وصل مسع الزيتوني واضحا، وكان َعيُّوَبه   

يتكوم قريبا من احلوش كأمنا هو جثة ميت، أجلسه الزيتوني فجلس متكئا 

 :على حجارة احلوش، وقال

 وهل يبكي الرجال؟ -

 :وهو يكاد خيتنق قال عيوبه

بلخري غسلت يدي من الشرف ات عمي وهل فينا رجال؟ منذ أن م -

 .، هذا العرش صار يتيما وكل من فيه صاروا نساءوالرجولة

نهض الزيتوني ويف نفسه غضب حارق، ومد يده وأوقف َعيُّوَبه وجره 

إىل البيت، كان َعيُّوَبه يعرج خلفه وميسح أنفه الغليظ، وعينيه احملمرتني 
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 :بكمه األمين وهو يردد

 .اتله، واهلل قاتلهأنا قاتله، أنا ق -

**  **  **  ** 

 

9 

تنحنح خليفة وهو جيلس على مكان مرتفع بناه خصيصا يف احلوش 

الذي خال من املاشية، وحني يتنحنح خليفة فمعنى ذلك أنه يطلب قهوته، 

وفنجان يتيم فقد صغري ويف حلظات كانت َسَرْوله أمامه ويف يدها إبريق 

 :ت الفنجان، وجلست أرضا قائلةعروته، قبلت أباها على كتفه ثم مأل

 هل منت هنا يا أبي؟ -

رشفة أوىل وثانية ومل يرد، ومل تكرر هي سؤاهلا بل  خليفةرشف 

ال يسكت  ،أطرقت حزينة، هذا حال أبيها منذ مقتل أمها، هي تعرف أباها

على ضيم، ولكنه ال يفشي سر ما خيطط له، حني أكمل خليفة قهوته، 

 :َرْولهنهض وخطا خارجا، قالت َس

 هل تبدأون احلصاد اليوم؟ -

وماالذي حيصدونه؟ وهل ينبت شيء على األرض البور؟  !احلصاد؟

لقد استحوذ املعمر بارال على كل األراضي الصاحلة للزراعة، وسخر 

عباس، وعمار القايد خلدمتها مئات اجلزائريني عبيدا لديه، وماتبقى ابتلعه 

بور ابتلعت  يغري سفوح وأراض شيخ الزاوية، وليس يف يد اجلزائريني

 :أعمار أجيال ومل تستقم للزراعة، رفع عينيه احلزينتني يف ابنته وقال

البد أن ُتزيف إىل ابن خالتك أوال،  سنبدأ احلصاد، األسبوع القادم -

 .حني أطمئن عليك سأتفرغ للحصاد

 أطرقت َسَرْوله برأسها وهي تقف حاملة اإلبريق والفنجان وقالت

 :مطرقة
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 .لن أتزوج... ال أرغب يف الزواج -

ودون أن تعطي ألبيها فرصة الرد وقد امتأل حرية هلذه اجلرأة اليت مل 

 :يألفها منها واصلت

 .صرت أخاف عليك... البد أن أبقى معك -

واندفعت يف حضنه تنتحب، فضغطها األب إليه حماوال أن يطرد عنها 

لن يسكت على مقتل كل اهلواجس اليت تعصف بها، هي تعرف أن أباها 

أمها، وهي متأكدة أن أباها يسعى لتزوجيها أوال حتى يطمئن عليها ثم 

عباس، القايد خيطط لالنتقام، وهل االنتقام سهل من جبار طاغية مثل 

ويقف احلاكم  ،بوقبه ه أوالد سيديميلك القوة من مال ورجال، ويعضد

 الفرنسي إىل جواره؟

 :بنته َسَرْوله، وهو يقولطبع خليفة قبلة عميقة على جبني ا

 .ال خوف على أبيك -

وخرج تاركا خلفه زوابع من احلرية محل عصاه اليت ال تكاد تفارقه، 

جبارة من األسئلة الكاوية، ِلَم يقُسو الزمان  عواصفواخلوف، تعصف به 

ومل يزيد اهلل يف قوة الظامل املستبد؟ ومينحه كل ما  ؟عليه كل هذه القسوة

وجربوته؟ ويف مقابل ذلك ال يزيد املظلوم إال ضعفا  يزيد يف طغيانه

 وهوانا؟ 

كل ما اعرتضه من  اشدد قبضة أصابعه على عصاه، وراح يضرب به

عباس، هذا أمر قد القايد حجارة وحشائش، مل يكن خليفة يفكر يف قتل 

حسم وانتهى، سيقتله ال حمالة انتقاما لدم زوجته الذي أراقه أمام عينيه، 

كل املكتوين بغطرسته وجربوته، ولكن كيف ينسج اخلطة؟ يريد وانتقاما ل

أن يرديه قتيال وسط العرش ويف وضح النهار وبطلقات يف بطنه، وملاذا 

البد أن  ،ليس يف رأسه حتى يضمن موته؟ ال، ال يريده أن ميوت سريعا

يتلوى أمامه وأن يتأمل، البد أن حيس باخلناجر متزق أحشاءه، البد أن حيس 
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ت حلظة حلظة، البد أن يراه ينظر إليه، البد أن يعرفه، البد أن يتأكد أن باملو

 .قاتله هو خليفة انتقاما لزوجته الطاهرة

 ..عليك الرمحة يا سيدة النساء

 أيتها النقية الشريفة

 عليك الرمحة يا صاحبة القلب الكبري

 لعلي قد ظلمتك خالل كل السنوات اجلميلة اليت قضيناها معا

 غسل كل ذلك حني أنتقم لكاطمئين سأ

 قتل بعدهقينين يف عامل اخللد حني ُأستال

 وباعتزاز وافتخار جامحستحضنينين بفرح 

سأقف عند رأسه حتى أشهد أنفاسه خترج .. ال لن أهرب حني أقتله

نفسا نفسا، البد أن أراه يتخبط يف دمه كالديك املذبوح، قد يقتلين أتباعه، 

ال  ،بده ْحِميَده السفاح، أو أي أحد من أتباعهرمبا أوالده أو زوجاته أو عو

يهم ألني سأكون سعيدا منتظرا تلك اللحظة بكل فرح وشوق، أو رمبا 

وأسلم إىل عساكر فرنسا، وأقدم للمحاكمة، فأعدم أو  ،القبضعلي يلقى 

يزج بي يف السجن، طبعا سيحكم علي بالسجن املؤبد مع األشغال 

ففرنسا تتخذ الشعب كله عبيدا،  ،وال فرق الشاقة، ليجعلوا مين عبدا هلم،

طبعا أنا ال أرضى مبحاكمة فرنسا، ليس ألنين ال أعرتف مبحاكمها فحسب، 

كما رحل والدي  البد أن أرحل عن دنيا الظلم ،بل ألنين أريد املوت

ح، أن أرى االبتسامة على وجهها األمسر ْب، البد أن أحلق بالرَّوأخي

 .جها البطلالصبوح، أن أرى فرحتها بزو

وقد اقرتبت منه دون القايد عباس وأخرجته من أحالمه سنابك فرس 

يا أيها اخلنزير، يا خادم النصارى الكفار، سيكون : أن يشعر، متتم يف نفسه

موتك على يدي ويف وضح النهار، وفرك يديه ثم شبك أصابعه الغليظة، 

 :صل إليهالذي والقايد عباس وضغط كفيه بقوة كأمنا خينق بهما رقبة 
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 .صباح اخلري -

 . صباح اخلري -

ردها مبتورة من كلمة سي عباس، شكلها يف ذهنه لكن لسانه مل 

فكتمها، يعرف أن مقتل القايد عباس يطاوعه على النطق بها، وأحس بها 

زوجته مازال حيز يف نفسه، وماعساه يفعل؟ وكيف له أن حييا دون ظل 

ه صارت له القوة واملهابة، عباس؟ وهو سيد العرش وفخره، وبالقايد 

فوق سرج فرسه وقد تغريت مالحمه، فظهر عليها القايد عباس وتطاول 

 :غضب دفعت به كربياؤه وغطرسته، وقال

احلاكم الفرنسي، تعرف أن .. أنا ذاهب إىل املدينة، لقد دعاني احلاكم -

، سأذهب إليه وحيفظون مكانتهم الفرنسيني يقدرون الرجال احلقيقيني

شيخ الزاوية، أرجو أن يكلفين احلاكم برتأس كل عروش املنطقة  برفقة

عقد لواء اإلمارة وأوالد سيدي علي، أريد أن أبوقبه  سيديخاصة أوالد 

 .وال تنس ما أوصيتك به لنا على اجلميع،

مبتعدا غري خليفة طريقه فجأة، بشدة غري القايد عباس حني انطلق 

الرومية، هو على يقني أن بيدها سالفه  اجتاهه من درب احلقول إىل بيت

القايد حال سحريا سينقذه من ورطته، بعد يومني سيكون زفاف ابنته، و

يلح عليه يف دعوة شيخ الزاوية للتربك به، شيخ الزاوية؟ شيخ عباس 

الزاوية ميكنه أن خيدع السذج أما خليفة فهيهات، حاشا أجداده األطهار 

ألزمان غوث املنكوبني، حاشا أصحاب الربكات الذين كانوا على مدى ا

الشيخ بلقاسم وكراماته، والشيخ أمحد وبرهانه، أما الشيخ عمار فَشرُّ 

خلف، ال هم له إال استعباد الناس وابتزازهم، واالستيالء على أراضيهم 

، بدعم من احلاكم وحرماتهم ومواشيهم، بل والتعدي حتى على شرفهم

لسعيد التعيس الذي كان قائدا الفرنسي والقايد عباس، ومن قبله أبوه ا

جبارا على املنطقة كلها، وانتقم اهلل منه شر انتقام حني طرحه مريضا، ومل 
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 .الدعاء لتعجيل موتهميت حتى صار يطلب من الناس 

بزوجاته الكثريات بل كان يقصد مدينة السعيد القايد ومل يكتف 

 ناك عرفسطيف من حني آلخر ويقضي األيام يف خمامرها ومواخريها، وه

الرومية اليت كانت مضرب املثل يف اجلمال بني العرب والنصارى سالفه 

احملتلني حتى مساها الناس الرومية، وحني خشي أهله عليه الضياع بعيدا 

عن عرشه وبيته جاءوا بها زوجة له ومعها وليد قالوا أنها أجنبته منه، 

 .وماكاد ميوت السعيد حتى تنمر عباس وأذاقها العلقم

الرومية  ض ومؤيد، فسالفهتلف الناس يف احلكم عليه بني رافواخ

الرومية ضرة قاتلة سالفه مسؤولة عن ضياع أبيه وال يالم إذا انتقم منها، و

، واحلقيقة اليت يعرفها قليل من الناس القايد ألمه ولكل زوجات السعيد

أن عباس طلبها للفراش حتى يف مرض أبيه فتمنعت، وحتول هلا شيطانا 

وأخرجها من ه، وحرمها من املرياث هي وابنها يوسف، دا بعد موتمري

 .الدارة الكبرية اليت كانت تسكن فيها مع اجلميع إىل بيت معزول

أن تفعل هلذا املتغطرس اجلبار وقد بقيت الرومية سالفه  وما عسى

غريبة بني هؤالء الذئاب؟ ضاع منها الشباب واجلمال، وغزاها اهلم 

القايد عباس كيف ينسجها ا اإلشاعات اليت عرف والفقر، وعرشت حوهل

 .ويبثها

حفرت اإلهانات يف قلبه وقلب  وقديفعل وما عسى ابنها الوحيد أن 

هلمز غرضا لسهام ا؟ لقد ظل جيد نفسه أمه أخاديد عميقة ال متحى بسهولة

 .واللمز، وظل يعاني من حصار الوحدة واإلقصاء

عصاه، وقبل أن يرفع صوته وصل خليفة عند الباب اخلارجي متأبطا 

الرومية، طويلة كصفصافة حزينة، يف وجهها األشقر سالفه  مناديا خرجت

مأساة وأثالم جرحت قلبها وجبينها، وقد لفت رأسها مبحرمة شامية محراء 

 .موردة بالبياض
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 .صباح اخلري خليفة، سعيد هذا اليوم وقد تذكرتنا -

 .صباحك أسعد -

اهر يدها، جلست أمام الباب مسندة قبلها على هامتها ثم على ظ

ظهرها إىل اجلدار احلجري فجلس خليفة جبوارها، سحب كثيفة غشيت 

وجهها فجأة وتراكمت عليه، ودون مقدمات دمعت عيناها دموعا صامتة، 

لزم خليفة الصمت أيضا وهو يضيف أحزانها إىل أحزانه، استنثرت 

 :ها وقالتكانت تدسها يف صدر 1دموعها من منخريها يف حمرمة

 .اليشبع من الدنيا إال احلثالة -

 :تنهد خليفة بعمق وقال

 .صحيح، عند اهلل نتساوى مجيعا -

 :رفعت فيه عينيها احملمرتني اململوءتني دموعا ساخنة

اهلل عادل، لكن اهلل ال حيب اجلبناء الذين يستنجدون به دائما  ،فعال -

 .ليأخذ بثأرهم

أنها تقصده وتهينه، كلماتها أحس خليفة بصحة رأيها، بل أحس ك

خناجر تشك فؤاده، ومرر راحة يسراه على وجهه ضاغطا على أنفه الطويل 

بسبابته وإبهامه، حمدثا صوتا مسموعا ليس بأنفه فحسب، بل حتى 

باحتكاك يده احلرشاء على وجهه غري احلليق، واعرتف يف قرارة نفسه 

ت يف املدينة، وعلمتها الرومية، كيف ال وهي اليت تربسالفه  برجاحة عقل

 احلياة مبرارتها، وعركتها صروف األيام بقساوتها، رفع يف مالحمها عينيه،

ت كَّالرومية يف رأيه لبؤة جرحية، تناوشتها السهام من كل جانب فَشسالفه 

، وكانت عيناها شامخ اهلامة كبد كربيائها وشجاعتها، كان أنفها دقيقا

مازال ثغرها يشبه ورد شقائق عصفورين يف جمحريهما العميقني، و

البيضاء الطويلة امللساء كسيقان الربيع، أصابعها يف بساتني النعمان 

                                                           
 .اخلمار يوضع على الرأس، وتسمى كذلك ألنها حترم املرأة فال يظهر شعرها: امَلْحَرَمة -1
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ليست وحدها من نكبها الدهر، لقد زادتها املأساة مجاال، ق املزهرة، الربو

الرومية ال ميكن أن تسكت عن الضيم، هل يضع يده يف سالفه  لكن

سيثأر له بنفسه دون دعم من أحد، دم زوجته  ،يدها لبلوغ الغاية؟ ال أبدا

م، عندئذ عليه أن ينتحر خريا له، والويل له من نفسه إن سبقته لالنتقا

 : وكسرت صمته فجأة

الرومية، سأقلب عرش سالفه  أنا لن أسكت، مازلت ال تعرف -

 .أوالد النش رأسا على عقب

 ونهض خليفة كأمنا أراد أن يعارضها فيما تريد أن تذهب إليه، كأمنا

أراد أن يقول هلا بصوت عال، دمه ملكي، ملكي أنا وحدي، ولن أمسح به 

، كانت األرض تدور به، وكانت وداع كلمةلغريي، وتركها ومشى دون 

زوجته مضرجة بدمها منبطحة على ظهرها مفتوحة العينني والفم 

والذراعني تلح يف احلضور أمام عينيه، حيسها تصرخ فيه بأعلى صوتها، ال 

هدرا، وضغط على أذنيه بيديه ليخفف الصراخ، وأنى له ذلك،  ترتك دمي

 :الرومية من خلفهسالفه  إنه يندفع من أعماقه، ووصله صوت

 .إياك أن تنسى، ذاكرة الرجال ضعيفة.. خليفة -

الرومية كالشبح تدخل بيتها، واستمر هو يف السري حنو سالفه  انسلت

اجلبل سفح خور، يصعد الغرب، مستعينا بعصاه، يغرزها بني شقوق الص

األسود، هي عادة متجذرة فيه منذ الصغر، حني تسد الدنيا أمام عينيه يلجأ 

د على صخوره فيحس مدتإىل اجلبل، مينحه احلكمة، ويكشف له احلقيقة، ي

بالراحة كرضيع ينام هادئا يف مهده، رمبا يعود ذلك إىل حالة اليتم اليت 

ه متاما، أو رمبا لتأثري مارواه مح والدتنذ صباه، فهو ال يعرف مالعانى منها م

ا مفردا ورفض االنصياع ألوامرها الذي ثار ضد فرنس والدهالناس عن 

، وحني طارده الفرنسيون جلأ إىل اجلبل األسود ال أنيس له إال الظاملة

ه ذات يوم بارد مثلج، وهو عاجز حتى عن وبندقيته، ولكنهم قتلوه، قتل
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كما كان اجلبل مكمنا ألخيه وع كل أطرافه، ، لقد شل الربد واجلاحلركة

ا يف حربها ياألقل منه سنا حني جلأ إليه أياما وفرنسا حتاول أن جتنده إجبار

األوىل ضد األملان، ومنه رحل إىل بريكة وعني توتة ليشارك يف انتفاضة 

 .حممود بن بلخريسي وسليمان بن البغدادي سي األوراس برفقة 

**  **  **  ** 

 

11 

فتدغدغ البطون اجلائعة، وكانت  تغازل األنوف 1نت رائحة املطلوعكا

محامه أمام املوقد وقد غشيها الدخان من كل جانب تقلب ُقرص املطلوع 

الساخنة داخل الطاجن بصعوبة، حتى إذا امحرت كالشهد وضعتها جانبا، 

ودفعت غريها إىل حضن الطاجن أيضا، وأقبل الشيخ َلْكَحْل من سفح 

ث كان يرعى شويهاته مع ولده، فجلس على مقعد صغري من اجلبل حي

خشب البلوط دون أن ينبس بكلمة، وأسرعت زوجته حتمل إليه شطر 

مطلوعة وإناء طينيا مألته لبنا من شكوة خمضت حليبها هذا الصباح، 

  :عه صوت يناديه، قالت زوجته عقيلةوتناهى إىل مس

 .أمَسعت؟ صوت غري مألوف -

 : أكملت عملها قالت محامه، وقد

 .هذا الُبْهِلي خلضر -

 :قالت األم عقيلة

 .هو، نفعنا اهلل بربكتهإنه  ،صدقت -

زوجها الذي عجل يستقبله بإكبار  حيثوأسرعت تلقاه، عادت به 

 :وتقدير، قبله على رأسه وهو يقول

 .نفعنا اهلل بربكتك، اجلس لتأكل معنا -

                                                           
 .كسرة توضع فيها اخلمرية حتى إذا طلعت وانتفخت أنضجت -1
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 :يقول جلس الُبْهِلي خلضر متجشئا كما العادة وهو 

 محامه األرض عطشانه، دمنا يرويها، قلوبنا خربانه غلنا يسقيها، -

حريانه، للشرق نرميها، للشرق نرميها، سيد القوم حيميها، سيد القوم 

 .حيميها

ياناس ياناس، هو سيد الناس يرفع الباس، ويعلي الراس، امسه     

 .أوالدنا بالعني يبدا، والنفوس له تهدا، يرفع راس بالدنا ويعز نفوس

ومد يده بادئا األكل متناوبا شرب اللنب مع الشيخ َلْكَحْل الذي كان 

، متذكرا وإكبار يرتوى مفسحا اجملال للبهلي خلضر، متأمال مالحمه يف تقدير

كل ما تناقله عنه الناس من كرامات، ثم أشار إىل عقيلة اليت وقفت 

بدة، وماكادت بالقرب منهما تنتظر األوامر كي تأتي له بشيء من الز

الرسالة تصلها حتى أسرعت وعادت باملطلوب، كان الُبْهِلي خلضر قد 

أكمل أكل املطلوع واللنب فغمس أصابعه يف الزبدة وأكل شطرها ثم 

 :نهض وهو يردد متجشئا

ياناس ياناس، هو سيد الناس يرفع الباس، ويعلي الراس ، امسه  -

 .دنا ويعز نفوس أوالدنابالعني يبدا، والنفوس له تهدا، يرفع راس بال

حينما خرج الُبْهِلي خلضر يضرب األرض بعصاه، زرع الشيخ َلْكَحْل 

البيضاء وعمامته الصفراء،  1عينيه، وماكاد يتأكد من ابتعاده يف قندورته

حتى عاد إىل زوجته، وقد كادت أنفاسه تنقطع، اختلى بها داخل البيت 

 :وقال

 مارأيك؟ -

 :ردت عقيلة مرجتفة

 .م هذا الُبْهِلي خييفينكال -

 :احتقن وجه الشيخ لكحل، وقال

                                                           
 .ةالعباءة، هلا شكل خاص باملغاربة، تكون بيضاء يف العاد -1
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 .أردناه عونا على عباس الظامل، فإذا به جيعل منه سيد الناس -

 ومن أدراك أنه يقصده؟ -

 :سألت زوجته عقيلة فرد

 ومن غريه يبدأ بالعني وميكن أن يكون سيدا؟ -

خيطئ،  التحفت احلرية مالمح عقيلة، كالم الُبْهِلي خلضر ال ميكن أن

السعيد هي تذكر ذات يوم حني دخل عرش أوالد النش، وكيف تعرض له 

والد القايد عباس باألذى، وكيف نزع برنسه غاضبا ودسه يف ثغر القايد 

يا نبع تدفق شهرا ومن دهرا، : النبع الذي كان يسقي منه الناس وصاح

وغاض املاء إىل غري رجعة، وتسارع الناس يستسمحونه ويغدقون عليه 

 .يديه وهامتهالسعيد القايد العطايا واهلدايا، ومل يرض حتى قبَّل 

 : حائرا قال الشيخ لكحل

 .فيم تفكرين؟ أشريي علي -

 .حلمامهالقايد عباس كأمنا يوحي إلينا بوجوب قبول خطبة  -

بصوت خافت حتى ال تسمع ابنتها، ومتلمل الشيخ  عقيلة قالتها

دنيا، ليس عنده أدنى شك يف كرامة َلْكَحْل يف مكانه كأمنا ال تسعه ال

الُبْهِلي خلضر، هو ولي من أولياء اهلل الصاحلني، وما يغضبه يغضب اهلل 

 .حتما، وال ينطق إال بوحي من املالئكة

خرج الشيخ َلْكَحْل ووقف مليا أمام البيت ميد بصره إىل بيت بلخري 

ت خطف املوت مرة، وميده مرة أخرى باجتاه أوالد النش، رزق تسعا من البنا

منهن ثالثا، وزوَّج مخسا، ومحامه آخر العنقود، ولد قبلها الطاهر ذكرا 

 وحيدا، هل ستكون محامه حصاة يف حذاء حياته؟ 

 ..محامه نسمة آخر العمر

 ..محامه شذا آخر الربيع

محامه اللحن الذي سيظل يرتمن يف أعماقه، فيمسح عن القلب كر 
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 .م املتوحشة، وتكشرية األعواالسنوات القاحلة

هو يعرف حبها للعربي، والعربي شاب يتدفق رجولة وفحولة، وكم 

يسعده أن يضع محامته بني يديه، كان حيلم أن ترفرف محامه بالقرب منه، 

القايد عباس فينعم بهديلها وفراخها، لكن هاهي الدنيا تكشر يف وجهه، 

 .قه كاحلشرةال ميكن جتاوزه، وال ميكن حتديه، ما وقف أحد يتحداه إال سح

العربة يف بلخري فليأخذ وماذا يساوي الشيخ َلْكَحْل أبو البنات، 

القايد عباس واجلاه وأبو الرجال األقوياء األشداء، لكن  صاحب القوة

سحقه كدودة حقرية، وهاهم أوالده يتجرعون املرارة واحلسرة، حقا إنهم 

جال حتى يتحينون الفرصة، ولكن هيهات، عليهم أن يطأطئوا رؤوسهم خ

يف الرَّْبْح بنت إبراهيم عربة، الرَّْبْح اليت لوث يديه  يثبتوا فحولتهم، وله

أمام اجلميع دون  بدمها الطاهر الربيء، الرَّْبْح اليت أزهق روحها بربودة دم

 .أن يتفوه أحد بكلمة

سيذيقها  ؟واقشعر بدنه كله، هل أزوج ابنيت لقاتل، لسفاح جمرم

ابنيت لوحش ظامل، ولو قامت علي القيامة، سأحتداه ويذيقنا املر، لن أقدم 

سأصرخ يف وجهه لن أزوجك ابنيت، وليقتلين إن شاء، وماذا أفعل أنا حبياة 

أعيشها ذليال متحسرا لضياع محاميت، وكالم الُبْهِلي خلضر أليس من 

كان علي أن أسأله عن سيد القوم الذي ذكره يف  !الغيب؟ ما أمحقين

المه؟ إن كالمه رباني، يأتيه من الغيب، تكفيه اإلشارة كالمه، وهل يفسر ك

 .وعلى الناس أن يفهموا

وقرر الشيخ َلْكَحْل أن يقصد سي الطالب فيستشريه يف األمر، هو عامل 

حيفظ القرآن، ويعرف شرع اهلل، البد أن عنده حكمة، البد أن يدلين على 

الصغري الذي مير الطريق السوي، اندفع الشيخ َلْكَحْل ينحدر يف الوادي 

د أمام بيته ويقسم القرية قسمني، ثم ينحرف مشاال وينزل يف منحدر ميت

يقوم بيت سي  كانفوق ربوة صغرية  ،طويال حتى يكاد يبلغ سفح اجلبل
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 .لتعليم القرآن وإمناالطالب، وجبواره اجلامع الذي مل ينب للصالة، 

ت أمها اليت يف هذا الوقت كان حنيب محامه يكاد يصري عويال، وكان

كشفت هلا حرية والدها حتاول أن تزم فمها فتمنعها عن اإلفصاح بصوت 

عال عن موقفها من الُبْهِلي خلضر أو اْلْمَراَبْط كما يسميه الناس أيضا، 

لقد حتول يف حلظة عندها إىل جمرد دجال وكذاب بل وجمنون، بعد أن كانت 

 :قالت أمها مرتجيةمكانته يف نفسها من مكانة املالئكة واألنبياء، 

أرجوك بنييت، احذري أن يسخط اهلل عليك، الُبْهِلي من أولياء اهلل  -

 .الصاحلني

وكتمت محامه صراخها، لكن حنيبها استمر يرتفع مرة وينخفض أخرى، 

وحني بدأ خيفت غطست رأسها يف ركبتيها وغطته بذراعيها، كأمنا تهرب 

 .من كل الوجود

تاب، ومد رقبته داخله وقد لفه الصمت، وصل الشيخ َلْكَحْل إىل الك

تابع ألواحا تتوسد جدرانه األربعة، وحني أحس بسي الطالب ينام على 

 :فراش احللفاء، ألقى السالم فرد سي الطالب، واعتدل يف جلسته، قائال

عمي لكحل، مرحبا تفضل، سرَّحت األوالد ومنت، ضجيجهم  -

 .أتعبين

قار فتلقاه سي الطالب مصافحا خلع الشيخ َلْكَحْل حذاءه ودخل بو

 :وجلسا معا، تأمل سي الطالب مالمَح الشيخ طويال ثم قال

 ، خريا إن شاء اهلل؟حالتك ال تعجبين -

 :اعتدل الشيخ َلْكَحْل يف جلسته، وطأطأ رأسه مليا، ثم قال

من أين أبدأ احلكاية ياسي الطالب، كأن ليس للدنيا من هدف  -

 ....سواي، أنت

 :لب بالوقوف مقاطعا الشيخ قائالوهم سي الطا

 .دعين آتيك بالقهوة أوال، ثم نتكلم على مهل -
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اح يسرد عليه احلكاية من أوهلا، لكن الشيخ َلْكَحْل أعاده حيث كان، ور

الُبْهِلي خلضر الكلمات اليت رددها عن ، والقايد عباسغطرسة كاشفا عن 

، عباسالقايد  هذا الصباح واليت قلبت كل حساباته، ميكنه أن يتحدى

فيقتل أو ُيقتل، وال معنى لذلك ألن نهاية احلياة موت، وما أحلى موت 

 .الشرف، لكنه ال ميلك استعدادا أبدا ملواجهة ولي من أولياء اهلل الصاحلني

استمع سي الطالب إىل حديثه بإمعان شديد دون أن يعلق، كان يفكر 

ية، أو أن خيتلي بها هو أيضا يف محامه، وحيلم أن يضمها إىل بيت الزوج

حلظات يف هذا اجلامع ليقطف منها باقات من اللذة، قال وهو يدس 

 :أصابعه حتت عمامته، وحيك شعر رأسه احلليق

فعال هلل أولياء، على الناس أن يرفعوا من شأنهم، خاصة الذين  -

حيفظون كالم اهلل، ويلقنونه للناس، وحافظ القرآن يشفع غدا يوم 

 . من أقربائه، ومنهم زوجته وأهلهاالقيامة يف أربعني

وأحس الشيخ َلْكَحْل أنه يتكلم عن نفسه، وأحس كأن يف كالمه 

تلميحا لطلب يد محامه أيضا، فأحس بالقلق الشديد، مابال هؤالء الناس؟ 

كل يسعى وراء شهواته وملذاته، حتى الذين يفرتض فيهم الطهر 

ل نهض متحامال على همه، واالستقامة، ومل يعلق الشيخ َلْكَحْل بشيء، ب

البد أن يستشري الزيتوني، هذا األمر ال يعنيه وحده، بل يعين كل أوالد 

بلخري، الزيتوني والعربي وسامل، البد أن يشدوا إزره، وأن حيموا ظهره، بل 

 .يعين عرش أوالد سيدي علي مجيعا

تنفش الصوف وتعدها للغسل، مل متض نها ملفوفة يف حزكانت محامه 

، وكانت أمها تعد جزها، والبد من غسلها وتنقيتها ام قالئل علىإال أي

اليت تستعمل صابونا  1"التيشخشخ"قصعة احلديد واملاء وجذور نبات 

لتنظيف الغسيل، لكن قلقا ظاهرا كان يعدو على صفحة وجهها، أمعن 

                                                           
 .نبات جتتث جذوره، جتفف، وتفتت، وتستعمل صابونا للغسل -1
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فيه غضب محامه وقلقها الظاهر، وليس أحب إىل قلبها من محامه، حتسها 

رية، تسعى دوما أن تضمها إىل حضنها، وأن تنيمها معها دوما طفلة صغ

وكم كانت حتلم أن وأن ترضيها أيضا ولو كانت على خطأ، وتهدهدها، 

تزوجها قريبا منها لرتاها صباح مساء، وتشنف مسعها بصوتها املالئكي، 

وأنى هلا أن تعارض األقدار  ؟وماعساها تفعل واألقدار ترسم طريقا آخر

ومن يضمن هلا أن شيئا لن يقع  ؟لسان  الُبْهِلي  خلضراليت نطقت على 

 البنتها إن هي عارضت املقادير؟

 :قالت األم بصوت خافت كأمنا ختشى أن تفزع نائما

 ...محامه -

ولزمت محامه الصمت، مثبتة عينيها يف كومة الصوف اليت راحت 

 :متطط أجزاءها، وأعادت األم النداء

 ...محامه -

 :ردا واصلت كالمها فلما مل تتلق منها

حنن يف احلياة ال منلك أمرنا ألننا بيد املقادير، وليس لنا أن جنزع،  -

وزواجك يابنيت قضاء وقدر، وإذا أراد اهلل أن تكوني لغري العْربي فال 

 .راد لذلك

فارة  مبتعدةرمت محامه الصوف من بني أصابعها النحيفة، واندفعت 

رية كبرية، هل فعال أحرم من من هذا الكالم اجلارح، ويف نفسها ح

؟ هل ذلك فعال قضاء وقدر؟ وملاذا القايد عباسالعربي؟ وأتزوج من 

ْربي الذي تعاكسنا األقدار دوما وتقف يف طريق أحالمنا اجلميلة؟ وأين الع

ملاذا مل حيرك ساكنا؟ هل خياف  ؟وتغنى به وترمن شاع حبه لي يف كل مكان

بالدم، وتبا لرجل ال يدافع عن  عباس؟ احلب كالشرف حيمىالقايد من 

 .  حبه

**  **  **  ** 
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من رحلته مرتعا بالفرح، ما أمجل هذه احلياة اليت القايد عباس عاد 

 ترخي زمامها دائما أمامه، لقد زار هذا اليوم مع شيخ الزاوية احلاكَم

هلم مع مجع َ مَلاستقبلهم بكثري من التقدير، وأْو وقدالفرنسي يف املدينة، 

من العرب والفرنسيني واليهود، وقام على خدمتهم حشم منضبطون 

األمة الفرنساوية أمة : كأنهم جلبوا من جنة اخللد، قال هلم احلاكم الفرنسي

عظيمة، وأرضها ال تغرب عنها الشمس، وستجازي خريا كل من يقف 

، بالقايد عباس يف إخالصه وتفانيه معها وخيلص يف خدمتها، وضرب مثاال

رفع مرتبته وتقديم الدعم له، وماذا ميكن هلم أن يضيفوا إليه؟ هو ووعد ب

ال حيتاج إال أن يكون مسؤوال عن باقي العروش أيضا، خاصة أوالد سيدي 

علي، ليقمع عنفوانهم الزائد، ويقمع كل رغبة عندهم يف الثورة والتمرد 

 .واالنتقام

ن القلوب يعرف أالقايد عباس ورغم أن األمور تبدو هادئة، إال أن 

بع اتضمر له حقدا، ويعرف أن أوالد سيدي علي مجيعا يصوبون إليه أص

االتهام يف مقتل سيدهم بلخري، وسيزداد حقدهم وهم يرونه يتزوج محامه 

غصبا عنهم، لقد اقرتب من حتقيق حلمه، إن هي إال أسابيع ويتوج سيدا 

اخلوف من  عليهم، لقد َعرف يف لقائه األخري باحلاكم كيف يزرع يف نفسه

 .أوالد سيدي علي

إىل  اجلوادوبلغ البيت فتلقاه أوالده وبعض خدمه، حني كانوا يأخذون 

نزع ثيابه  علىأعانته  ،اإلسطبل كان هو يتجه إىل غرفته، جاءته الصغرى

وقدمت له املاء فغسل وجهه ويديه، وماكاد حتى قدمت له القهوة ساخنة 

 .ققه من انتصار، حاملا مبا سيأتي، منتشيا مبا حراح يرتشفها بتلذذ كبري

ماكاد ظهره يستوي على فراشه الوثري ذي الزرابي والنمارق حتى دق 
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القايد عباس عليه ْحِميَده الباب، لقد جاء يف الوقت املناسب، كم جيد 

لذته وهو حيكي مغامراته على مسمع ذراعه العسكري ْحِميَده، الذي ال 

ع رأسه متعجبا، مأل له فنجان قهوة، يعلق بكلمة واحدة، وإمنا يكتفي برف

عمد أن يرفع فيها اإلبريق إىل األعلى حتى يسمع صوت انصبابها، وحتى 

 :تشكل فقاقيع على السطح، وهو يقول معلقا على تلك الفقاقيع بتفاؤل

 .مال خيبئه لك املستقبل يامحيده كل هذا -

ه، وكيف ثم اندفع حيدثه، كلمه يف البداية عن وصول دعوة احلاكم إلي

سد احلساد، وكيف نسق األمر مع لع سرها فلم خيرب به أحدا جتنبا حلابت

متميزين إىل مقر احلاكم، حيث شيخ عمار، وكيف وصال فارسني الصديقه 

وصل أيضا العشرات من القياد ومشايخ الزوايا، وكيف احتفى به احلاكم 

 .يف كل مرة، وفضله على اجلميع، ضاربا به املثال فأجلسه يف مكان متقدم

 :وضرب على كتف ْحِميَده وهو يقول

 .ستبتسم لنا الدنيا أكثر، لن أنسى خريك أبدا -

 : انتشى ْحِميَده من مديح سيده، فاعتدل يف جلسته وقال

 .منك األمر ومين الطاعة -

وقد ضغط على شفته السفلى بإصبعي ميناه، ثم القايد عباس صمت 

 ،فمه، الحظ ْحِميَده تغري مالحمهقبض أصابعه ووضع لكمته خمفيا أنفه و

 :وصمته غري املربر فجاراه صامتا حلظات، ثم قال

 ما النتشائك يتحول حزنا وصمتا؟ -

 :عباس وهو يعبث بغطاء اإلبريقالقايد رد 

 . الشيء يشغل بالي اآلن وقد حققت كل أمنياتي إال أن أتزوج محامه -

 :   رد ْحِميَده وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة

شيء يعز عليك، كلنا طوع أمرك، إما أن حتلق إليك بإرادتها وإرادة ال -

 .أهلها، أو أتيناك بها عنوة، وإن شئت جئناك بسرب من احلمام
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 :وقد ظهر البشر على حمياهالقايد عباس قال 

جوزيت ْحِميَده أخي، لكين مازلت أختوف من أوالد سيدي علي،  -

 .بها، ويصر على اصطيادهابلغين أن العْربي املقرون شديد التعلق 

ْحِميَده، ببساطة ميكن أن أحلقه  علىإن شئت اصطدته، ال صعب  -

 .بأبيه

َده، يف غرضه، كان ينتظر هذا االستعداد من ْحِميالقايد عباس لقد بلغ 

البد من سحقها، هي هكذا الدنيا ال تنقاد  أوالد سيدي علي رؤوس صلبة

ياء، فليمت العْربي وأخوه الزيتوني إال لألقوياء، وال رمحة يف قلوب األقو

عباس، آخر هذا القايد  ا سامل، وكل من جيرؤ على أن يتحدىوأخوهم

سيستغل املناسبة خلطبة زفاف َسَرْوله بنت خليفة، وهكذا  األسبوع سيكون

قبول ذلك، وسيزفها إليه يف الغد، سيجرع بها باها ، وسيلزم أرمسيا محامه

 .عرشها كؤوس األسى واحلسرة

متخففا من لباسه الرمسي، ال يلبس القايد عباس ند العشية خرج ع

سوى قندورته البيضاء ونعله املغربي األبيض، وقد ختلص من عمامته 

فظهرت صلعته براقة، اندفع ينحدر وسط القرية، حلق به بعض خدمه 

فنهرهم ليلزموا أماكنهم، كان يقبض بيمناه زنده األيسر خلف ظهره، وبني 

رج خيزرانه املطرز، مل يكن يبالي بكل الذين جتمعوا هنا أصابعه يتدح

فرادى أو  ،ومل يكن يفوتهم أن حيييوه جلوسا أو قياما ،وهناك صغارا وكبارا

لكنهم مجيعا كانوا ال  ،اآلخر مجاعات، يرد على بعضهم، ويتجاهل بعضهم

يتورعون عن التعليق عليه، على لباسه أو شكله أو حركاته أو عليها 

 .أو عن نواياه يف املستقبل ،ورمبا حتدثوا عن ماضيه مجيعا،

حني وصل بيت خليفة حملته َسَرْوله من بعيد فأسرعت تدخل البيت، 

كلبة بنت الكلبة، أنت طعمي سأختلص منك : حملها متسللة فردد يف نفسه

 ؟...أوال، وسأصطاد بك محامه ثانيا، ومل ال
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نه ، يسلموبسروله محامه برقت يف ذهنه فجأة فكرة املقايضة، فليقايض

 . سرع يستبعد الفكرةمحامته وليأخذوا سرولتهم، ثم أ

اخلشبية املتالمحة بقدرة سيور  هقطعأمام الباب راح يدق حني وصل 

خمتلفة، وماكاد حتى خرج خليفة حماوال إخفاء حنقه وغضبه، مبديا ترحيبا، 

عن البيت  داعيا القايد إىل الدخول، ومل يرد عليه بل راح جيره مبتعدا

 :أمتارا ثم توقف، قائال

 إذن سيكون عرس ابنتك آخر هذا األسبوع؟ -

 :وقبل أن يرد خليفة واصل القايد عباس

أنا سيد العرش وإلي تعود الكلمة األخرية، وإياك  ،سأكون حاضرا -

أن تتصرف من دوني، أعرف أن رأسك ناشف كرأس أبيك، وأنت 

 . تعرف ما حصل ألبيك

ودون أن ، دون أن ينتظر ردا من خليفة عباس عائداواستدار القايد 

 ماقالته لهيبالي باحلنق الذي غري مالمح وجهه، وقفز إىل ذهن خليفة 

فعال اهلل عادل، لكن اهلل ال حيب اجلبناء الذين : الرومية ذات يومسالفه 

 .يستنجدون به دائما ليأخذ بثأرهم

تابع من فوق احلوش وحني هم بالتحرك، باغتته َسَرْوله، اليت كانت ت

حركات أبيها والقايد عباس دون أن يصل أذنيها شيء، قالت َسَرْوله وهي 

 :تفيض حقدا وغضبا

لكن اهلل مل  !ماذا يريد هذا اخلنزير؟ كم دعوت اهلل أن يعصف به -

 . يستجب لي

الرومية، صدقت إن الدعاء سالفه  وقفز مرة أخرى إىل ذهنه ماقالته

 :يفة جمرى احلديث، طابعا على جبني ابنته قبلةسالح الضعفاء، وغري خل

الرومية، البد أن تشري عليك فيما ال تعرفني، إنها سالفه سأعود ب -

 .امرأة حكيمة
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الرومية، من حقها ذلك سالفه يف عالقته بشكوكا وقرأ يف عيين ابنته 

ومل يفطن إىل نفسه حني رفع لقد صارت حمل اهتمامه يف املدة األخرية، 

 :إىل بيت سالفه قائال يندفع يف طريقه وهوصوته 

 .هي أشرف منا مجيعا -

خلضر، ومل يبال أحدهما باآلخر، غري أن الزمته  يف طريقه التقى الُبْهِلي

 : اليت ظل يرددها وصلت مسمعه جيدا

الظامل يطغى ويزيد، ضربة اهلل تضرب مرة ال تعيد، األرض عطشانه،  -

 .سقيهادمنا يرويها، قلوبنا خربانه غلنا ي

ياناس ياناس، هو سيد الناس يرفع الباس، ويعلي الراس ، امسه بالعني 

 .يبدا، والنفوس له تهدا، يرفع راس بالدنا ويعز نفوس أوالدنا

، دون أن يتوقف عن لعن مناسبوشغلته فراح يبحث هلا عن تأويل 

ر خلضالقذر، أما الُبْهِلي القايد عباس كالمه الُبْهِلي خلضر إن كان يقصد ب

فقد استمر يقطع القرية غري مبال بأحد، ال يكف عن التجشؤ وترديد 

 .الزمته كأنها ذكر حكيم إىل أن بلغ بيت القايد عباس

كان قطيع األغنام واألبقار قد عاد من املرعى، وكان الرعاة جيهدون 

جيلس حتت أشجار القايد عباس أنفسهم يف إدخاهلا إىل الزرائب، وكان 

حمليطة ببيته، يفرتش زرابي ووسائد مزخرفة، ينش عنه الزيتون الكثيفة ا

يقف خادم  وحة صنعت خصيصا لذلك، وقريبا منهالذباب والناموس مبر

عباس الزمة القايد يف مقتبل العمر ينتظر أوامر سيده، وتناهى إىل مسع 

الُبْهِلي خلضر فهب يستقبله وعلى مالحمه فرح غامر، هو يعلم أن كالما 

 .ناس فعل السحر، ورجال كهذا ميلك تأثري جيش كاملكهذا يفعل يف ال

عباس للبهلي خلضر بالعشاء فهب اخلادم ملبيا، بدأ ظالم القايد ودعا 

شاحب يغشى الكون، وخفافيش ترتاقص يف اجلو على إيقاع موسيقى 

احلشرات اليت اندفعت فجأة ودون مقدمات، ومن بعيد أقبل ْحِميَده يشد 
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بعيدا كان خليفة ينصت ته فانضم إىل اجمللس، وبقبضته القوية على بندقي

الرومية اليت أقسم هلا أن ال تربح إىل بيتها حتى تتعشى يف  جيدا لسالفه

 .بيته

**  **  **  ** 

 

12 

حني فتح الفجر جفونه املثقلة بالنعاس تلقته زكية بنت البغدادي 

ها، بشوق عارم، ظلت الليلة كلها ترقب هذه اللحظة، وقد أعدت هلا عدت

بسطت ورقة كاغط صفراء وراحت ختط عليها بقلم يراع، تغمس لسانه 

كل مرة يف دواة أخيها الذي يدرس بالكتاب، وماكادت تنهي ذلك احلاد 

حتى طوته يف قطعة قماش بيضاء، وراحت توقظ أخاها ذي الثماني 

 .سنوات، وتعيد عليه وصيتها اليت لقنتها له مرارا منذ أربعة أيام

ات حب وشوق رفعتها إىل فارس أحالمها سامل، ومعها الرسالة كلم

فقرأ هدية من حلوى وبيض مسلوق أخذته منذ أسبوع إىل سي الطالب، 

يف حبها، أعادت وصيتها آلخر مرة، وهي متد  عليه من طالسيمه لتوقع سامل

بصرها إىل حيث اعتاد سامل أن مير، حتى إذا رأته من بعيد أرسلت أخاها 

صيد، وماكاد يصل حتى دس مامحل يف يد سامل وعاد  فانطلق يعدو ككلب

 !كم أحبك زكية -: عدوا، وقف سامل حلظات وعلى حمياه ابتسامة، مرددا

فتح الكاغط وقرأ كلمات طاملا كتبتها له، ثم فتح الصرة األخرى وجلس 

وازدردها متعمدا أن تراه من بعيد  ةعلى األرض، قشر البيضات الثالث

أن سي الطالب قد قرأ عليها مقابل بيضات أخرى، يفعل، وهو على يقني 

 .ورمبا مقابل دجاجة أو ديك لرتبط قلب سامل إليها

تتعب نفسها وتضحي وهو يف احلقيقة حيبها ويتمناها زوجة دون أن 

لكن األقدار تريد ماال نريد، واملكتوب على اجلبني ال  بأغلى ما متلك،
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سيظل قليب خيفق حببك متحوه األيدي مهما بلغت سطوتها، إيه زكية 

حليلة، وراح يتذكر اللحظات  هلقائك ويتمنى أن يضمك إليإىل ويهفو 

اجلميلة اليت كان يسرقها معها خلسة هنا وهناك، بعيدا عن أعني رجال 

العرش ونسائه، ورغم أن قصة حبهما مل تعد خافية على أحد فقد 

 .نتبه ملا يسرتقانتداولتها األلسنة مبناسبة وغري مناسبة، إال أن ال أحد ا

وهاهو أخوه الزيتوني يتدخل يف أمره، ويفرض عليه الزواج من ابنة 

خالته متذرعا بأن أمه أوصته بذلك قبل وفاتها، هل فعال أوصته أم أن 

األمر ال يعدو أن يكون جمرد كيد كادته الَعْلَجه بنت امَلكِّي لعداوة بينها 

النساء بقرات  ،رمبا فرضا؟يه علفرضه فه زوجها وبني أم زكية، ثم أقنعت ب

 .إبليس، وميكن هلن أن يفعلن كل شيء، والرجل أمامهن ينقاد كالشاة

ال حرج سيتزوج َسَرْوله ابنة خالته الربح، وسواء أكان األمر مكيدة من 

الَعْلَجه بنت امَلكِّي وأخيه الزيتوني، أم كانت تطبيقا لوصية أمه رمحة اهلل 

يف نفسه أنه سيتزوج زكية بنت البغدادي مهما عليها، اليقني الذي حيمله 

كلفه ذلك من مثن، ونهض من مكانه وقد تعاىل صوت صفري الرعاة 

وصداه يرتدد يف فجاج اجلبال، واستمر يف طريقه موليا وجهه شطر اليمني 

 .مالحظا حركات زكية احلذرة أمام البيت

ة الصباح، ويف طريقه التقى الشيخ َلْكَحْل الذي اكتفى بتوجيه حتي  

واكتفى سامل بالرد عليها ال غري، ويف الوقت الذي كان سامل ينحدر إىل 

احلقول، كان الشيخ َلْكَحْل حيث اخلطى ليلقى الزيتوني، عرس سامل على 

 .وحدهالشك قادمة ولن يتحمل الوزر القايد عباس األبواب، ومصيبة 

لتوه، ألقى  الكبرية اليت فتحها 1كان الزيتوني يقف على فوهة املطمور

                                                           
جب صغري يصنعه الفالحون قريبا من بيوتهم، مدخله صغري وبطنه كبري، خيزنون فيه  -1

القمح الفائض عن احلاجة، حتى إذا نفد ما احتفظوا به يف البيت، جلأوا إىل بطن األرض 

 .ور حني فتحها مباشرة خشية االختناقفاستخرجوا ما ادخروه، لكنهم ال يلجون املطم
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 : الشيخ َلْكَحْل التحية

 .السالم عليكم -

 .وعليكم السالم، مرحبا الشيخ لكحل -

رد الزيتوني واستند على األرض بكفيه ومد رقبته ينظر داخل   

 .املطمور، وسرعان ما جذب رأسه متقززا

 .لن ندخلها حتى الغد -

 .جيب أن تتنفس أوال -

 :صمت حلظة متأمال حبزن ثم واصل

 . لكن ال نفر من قبورنا يا أخي الزيتونيو -

 : من املطمور، قال الزيتوني اجلسا معا على مرتفع من األرض قريب

كان احملصول يف العام املاضي وفريا، فادخرناه لوقت احلاجة، هذا  -

 .حق اهلل يف القمح والشعري ،1العام قد ال نعطي العشور

 :علق الشيخ َلْكَحْل سريعا

 .سب أفعالنايعطينا اهلل ح -

 .لو نظر اهلل إىل أفعالنا ملنع عنا اهلواء واملاء -

ووصلتهما القهوة، ومعها ماء بارد من القربة، مأل الزيتوني فنجانا 

 :للشيخ َلْكَحْل وهو يقول

مكتوب أحد ال ينزعه منه أحد، اشرب يا الشيخ َلْكَحْل اخلالق ال  -

ر، سأرسل لك كمية يضيع خلقه، يف الغد حني خنرج القمح من املطمو

 ..لك ولألوالد 2من املشروب

 :رشف الشيح لكحل، وقال

 .عرس سامل هذا األسبوع -

                                                           
 .هو ُعشر احملصول خيرج زكاة ملستحقيه -1
 .القمح املخزون حتت األرض، يشرب املاء فيتغري لونه وطعمه، يستخرج ويؤكل كما هو -2
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 .أمانة يف عنقيو اهلل، زواجه محل على ظهري إن شاء -

 :رد الشيخ َلْكَحْل وهو يرسم ثلما على وجه األرض بعود صغري

عجين إيه يا الزيتوني أنت تلقي محال وأنا أحتمل آخر، أمر محامه يز -

 .وال أقدر وحدي على رد الظامل، لقد نصبته فرنسا قائدا علينا أيضا

ال يقبله أحد، القايد عباس لزم الزيتوني الصمت، فعال ما يسعى إليه 

وعلى اجلميع أن يتصدى له، لكن كيف؟ لقد فكر يف حل للمشكلة األيام 

يح أباه والليالي دون جدوى، سيزوج أخاه سامل من ابنة خالته الرَّْبْح لري

 .وأمه يف قربيهما، ثم سيتصدى هلذا املتعجرف

 :كان الشيخ َلْكَحْل قد أكمل قهوته كأمنا شربها على مضض وقال

 ما ترى؟ -

 :قالد الزيتوني جوابا مقنعا يرد به وحني مل جي

 .ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، خري القول ثبات العقول -

 :قال الشيخ لكحل، وهو يقوم

ليست ابنيت وحدي، هي أيضا بنت العرش، البد أن جيتمع محامه  -

 .الكبار، وأنت من جيمعهم لنخرج برأي واحد

 . ومضى مبتعدا، مسرع اخلطوات على غري عادته

، القايد عباسمجد الزيتوني يف مكانه ال يربحه، لقد خطط طويال ملقتل 

دره الذي يظهر أنه يستعجله يف املوت، وهذه فرصة مناسبة ليفرغ يف ص

احلقود رطال من البارود، إنه حيمل أمانة دم أبيه ودم خالته ودم كل األبرياء 

الذين ظلمهم وتعدى عليهم، منذ مدة وهو خيطط ويرصد ويتابع وينتظر 

الوقت املناسب لينقض على الوحش فيقتله، دون أن يتعرض هو وال قومه 

القايد عباس ألذى، لكن طمعه يف محامه أفسد عليه كل شيء، وملاذا يريد 

أن يتزوج محامه سوى نكاية يف العرش كله، وإمعانا يف إذالله، لعله 

سيقتلها أيضا بعد أن يفض بكارتها، أو رمبا يطلقها، وميكن أن يبقيها 



79 

 

 .عنده ذليلة مهانة، وإذ ذاك سيتجرع اجلميع مرارة اإلذالل

، رنسي، أو على األقل لشيخ الزاويةوخطر بباله أن يشكوه للحاكم الف

واحدة، احلاكم الفرنسي سيقف  بذرةثم صرف تفكريه عن ذلك، كلهم 

ألنه خادمهم الويف، وسيفهم املسلط على الرقاب، القايد عباس مع 

، فعال ال اسعبالقايد ال يضع يده يف يد تقف يف وجه حليفه  عمارشيخ الو

بد أن جيمع كبار العرش عنده يف أقرب وقت ويعرض عليهم األمر، البد 

 .للمشكلة، لن يتزوج القايد عباس محامه إال على جثثهم من حل

**  **  **  ** 
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مد العْربي يده على جبينه ليحمي عينيه من الشمس، ومد بصره 

بعيدا، انتبه الطاهر إليه وقد كان قريبا منه، فمد بصره أيضا حيث اجته 

 :العْربي وسأل

 شغلك الداخلون قريتنا؟ -

 :ده ودون أن حيول بصرهرد العْربي دون أن يبعد ي

 .هل رأيتهم؟ رجالن ومحار، إنهما يتجهان حنو القرية -

مل تعد تفوت العْربي أية حركة، يراقب كل داخل للقرية وكل خارج 

بأخطاء أخرى، مرة ثانية يسمح  لنمنها، غفلتهم كلفتهم مقتل والده، 

ا، أعداؤهم أوالد النش ال يؤمتنون، ولعلهم حيضرون ملكيدة أخرى أيض

ن ينحرفان اليقظة وحدها ستحبط كل مكائدهم، وحني الحظ الراجلْي

باجتاه اجلامع تأكد لديه أن مريضا حيمل للعالج هناك، أو رمبا عابرا سبيل 

 .سيخرتقان اجلبل بعيدا عن القرية

انصرف الطاهر بن الشيخ َلْكَحْل إىل مراقبة األغنام، وعاد العْربي 

لرقيقتني، فُتَؤِوب معه اجلبال، ويرقص قلب بأنامله وشفتيه ا قصبتهيدغدغ 
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محامه فرحا وانشراحا كمهرة يغريها عبق الربيع وشذاه، وهو يهديها باقات 

 .من أحلانه العذبة، وشفتاها تدندان همسا

 ْرْج َعــاليــــْه ْتَرْن يف ُبــَعْنِدي ْحَماَمـ

 ْت لي َبــاليــــي ْوَشَغَلــَحْرَقْت َقْلـب

 ا َلاليـــل َلالي يْن ْمَشكَّـوْتها حلـــَص

 ـْر ْدالليـه ْتِثيـــــْجَلـها َحـــــَمْشَيْتــ

 و ِكَعْنقـوْد الـْدَواليــْوَقلْبها َباهي َوْحُل

 ـواليــَعيْنِيها ُسوَده َمْذَباَلة َغْيـَرْت اْح

 ـَرتَّْب َيْلَمــع ِوَلاليْر ْمـــْوَسْنها َجْوه

 كي َللرَّْب العاليــَنْبكي َونُّـوْح ْوَنْشـ

 ْهَوالياياَربي داِوي َلْجراْح َو اْكَشـْف 

وصل القادمون إىل الكتاب، كانوا ثالثة، رجالن ميشيان وثالث على 

محار أشهب، أحس سي الطالب حبركة خارج الكتاب فخرج، أسرع 

دخاله بإرشاد سي الطالب ووضعاه ممددا الرجالن إىل إنزال الراكب وأ

 .وهو يرتعد، أسرع سي الطالب بإخراج التالميذ فراش احللفاءعلى 

 .انتهت احلصة، انصرفوا بارك اهلل فيكم، عندي مريض -

فاندفعوا ذكورا وإناثا يرمون  ،ومل ينتظر التالميذ شرحه وال تربيره

صخبهم وهم  ألواحهم وخيرجون كقطيع اخلرفان، وعند الباب اشتد

ثم ينطلقون حفاة غري مبالني بأسنان احلصا تقرض أقدامهم  ،يتدافعون

 .الصغرية

عاد سي الطالب إىل املريض الذي وجده جيلس صحيحا معافى، فأسرع 

 :يقول

 .احلمد هلل، لقد فر اجلن، مبجرد أن يراني يفر -

وقد جحظت عيناه، مشهرا يف وجه سي الطالب قال أحد الرجلني 
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 :برياخنجرا ك

 . أنا هو اجلان األكرب، وهذان أخواي -

وضحكوا مجيعا، بدا اهللع على وجه سي الطالب وراح يبسمل 

 :قال الثانيويبتلع ريقه بصعوبة، وحيوقل، 

 .، ال بسملة وال حوقلةمعنا ال ينفع شيء -

سأل سي الطالب وهو يتقهقر إىل اجلدار، مادا بصره إىل الباب عله جيد 

  نفسه حرية، أهؤالء إنس أم جن؟فرصة للهروب، ويف

 :عابثا مبالمح وجهه وصوته سأل املتمارض

 أتدري مل قصدناك؟ -

 . ، أنا يف اخلدمةخريا، ال واهلل -

سقطت العمامة من فوق رأسه، وانزلق أجاب سي الطالب، وقد 

قال ، الفراش من حتت رجليه، وأحس بقطرات بول تتدحرج على فخذيه

 :الثاني

 ...بأسـ يك، جيب أن تنفذهعندنا طلب لد -

 :قاطعه سي الطالب

 ..أنــ ،أمركم جماب، أنا حتت تصرفكم -

 :ورد مهددا مشهرا خنجرهغضبا  الثانيجحظت عينا 

 ؟القايد عباسال تقاطعين وإال قطعت وريدك، تعرف  -

 :ومل يرد سي الطالب إال بتحريك رأسه إجيابا، فواصل الثاني كالمه

نه على كل حتركات أوالد سيدي ن تكون عيأرسلنا إليك، يريدك أ -

 .علي

 .على راحة يده خنجرهأكمل املتمارض مقرتبا من سي الطالب، حيد 

إن قمت بالواجب فجزاؤك كبري، وإن رفضت، فسأذحبك خبنجري  -

 . هذا
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مصيبة  ةوخرجوا، بقي سي الطالب يف مكانه ال يقدر على النهوض، أي

راع املشؤوم، ال هو من أوالد النش نزلت عليه؟ وما دخله هو يف هذا الص

حيم، ال دجاجة وال وال هو من أوالد سيدهم علي فليذهبوا مجيعا إىل اجل

 .صراعال ديك له يف هذا

وترك جسده يتهاوى على األرض، وماكاد حتى عاد أحدهم يطل عليه 

 :قائال

  .سنعود إليك قريبا -

أيضا ارض املتموأطل اعتدل يف جلسته مرتعدا، وفزع سي الطالب ف

 .وقد نزع اخلمار الذي كان يشد به رأسهمادا رقبته داخل اجلامع 

 .أحذرك أن تشي بنا، أو أن تهرب -

ما يف ذهنه، اللعني كأمنا قرأ مرة ثانية يف مكانه،  بوانكمش سي الطال

فعال كان يفكر يف اهلروب، يأخذ زوجه وأوالده ويتسلل ليال عائدا إىل 

وماكاد يكمل تفكريه حتى يه ويدافع عنه، أهله، هو أيضا له عرش حيم

املدعومة من فرنسا متتد القايد عباس ؟ ويد اهلروب وهل يستطيعارتعد، 

 .لكل أحد ولكل عرش

حني كان الثالثة يبتعدون عائدين إىل أوالد النش، سالكني طريقا 

متدد سي الطالب الهثا، وقد وضع يده على صدره مغايرا قصد التمويه، 

ه املرعوب، وفاجأه العربي داخال فنهض سي الطالب جيلس يعد دقات قلب

 :يه، قال العْربي متسائال يف حريةمعتدال معتقدا أنهم رجعوا إل

 خريا سي الطالب، مالي أراك ترتعد؟ هل سكنك اجلن؟ -

فاندفع يقول حماوال متالك نفسه وإخفاء وسهَّل عليه العْربي اجلواب 

 :رعبه

جلن، والظاهر أني عاجلته ومرضت أنا، جاءني رجالن بثالث سكنه ا -

 .مل أر يف حياتي أسوأ من هذا اجلن
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كرب جان، والم سي الطالب نفسه واهلل أنت أ: قال العْربي يف نفسه

وقد أكلت  ،أليس من الصواب أن أخربه باحلقيقة، هؤالء أهلي أيضا: قائال

 .وليس من الالئق خيانتهم ،خرياتهم وصرت واحدا منهم

فلزم الصمت ومتدد يف  الثالثةالزوار جر تلمع يف يد وتذكر اخلنا

العْربي أن يسأله عن العرش الذي وفد منه املريض ومرافقاه،  مكانه، همَّ

 .ثم عدل عن ذلك إشفاقا على سي الطالب، وراح يعود أدراجه إىل البيت

** ** ** ** 
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اط الكون كله، أح ورجاله القرية وقد غشي الليُلالقايد عباس داهم 

عباس ومحيده بفرسيهما البيت القايد رجاله ببيت الشيخ لكحل، دلف 

دون مراعاة حلرمته، خرج الشيخ َلْكَحْل وكل جزء من جسده يرتعش قلقا 

ستها، نعباس للبيت حرمة، وقد د: عباسالقايد وحنقا، صرخ يف وجه 

عباس القايد اخرج عليك اللعنة، وهم يلوح يف وجهه بعصاه، قهقه 

أريد محامه، لن أبرح إال وهي معي، لقد خطبتها : املعهودة وقالبغطرسته 

منك وقبلت وهذا مهرها، أريدها اآلن، ورمى يف وجهه ماال ملفوفا يف 

 .قماش أبيض

حني خرجت محامه من البيت لرتد أباها عن التصدي هلم، انقض 

عباس فوق فرسه فشدها القايد عليها ْحِميَده وجرها عنوة، وضعها أمام 

العْربي العربــي : ة وانطلق اجلميع مبتعدين، كانت محامه تصرخ بقوةبقو

ه يالحقهم، حني لفظت يف ملح البصر كان العْربي فوق جوادالعربــي، و

العنا بندقيته ما يف بطنها من بارود مزعجة سكون الكون، فطن من نومه 

الشيء محل البندقية وفز خارجا يتفقد القرية، هذا الكابوس املزعج، سريعا 

 .سوى سكون يقمط األرض كلها
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امتطت املكحلة ظهره، عيناها إىل السماء، كانت احلشرات تعزف 

مسنفونية الليل، كأمنا تهدهد الكون لينام، فلينم الكون كله، أما العْربي 

فليبق يقظا دائما، وقف مليا يرقب ما حوله يف حذر شديد، وحني اطمأن 

ف به مرارا، الشيء يدعو للريبة، وعاد سار باجتاه بيت الشيخ َلْكَحْل وطا

أدراجه إىل بيته متعجال بزوغ الفجر، وماكاد حتى مد ميناه إىل صندوق 

دسه حتت ثيابه وخرج، كان الزيتوني  ،صغري يف ركن البيت فحمل ما أراد

 :أيضا خارج البيت، قال العربي

 .صباح اخلري -

 .مل يبح بهردها الزيتوني وعلى مالحمه استفهام كبري، لكنه  -

 :مطأطئ الرأس قال العربي

 . أريدك أن تذهب معي إىل بيت الشيخ َلْكَحْل اآلن -

 وملاذا اآلن؟ -

 جيد ومل يتلق جوابا، كان يف صمت العْربي إصرار على حتقيق طلبه، ومل

الزيتوني بدا من أن يسري معه كأمنا هناك قوة سحرية تدعوه للذهاب، كان 

 :ت يتوضأ للصالة، ترك اإلناء يركن للراحة وسألالشيخ َلْكَحْل خارج البي

 خريا إن شاء اهلل، ماجاء بكما؟ -

 .ولزم الزيتوني الصمت، وراح يتطلع إىل أخيه العْربي ينتظر منه ردا

 :مندفعا قال العربي

 .عمي َلْكَحْل جئتك خاطبا ابنتك محامه -

كن وفوجئ الزيتوني والشيخ َلْكَحْل بهذا الطلب يف هذا الوقت، ل

الشيخ أحس براحة تسري يف جسده كله، هذا ما كان ينتظره منذ شهور، 

عباس القايد لن يتحمل املسؤولية وحده، لو كان هذا الطلب قبل جترؤ 

لكان له حجة يف رد غطرسته، لكن ال بأس حتى اآلن سيكون مفيدا، 

 .وسيفرح دون شك قلب محامه وأمها ومجيع من حيملون همها
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كان يتطلع إىل عيين الزيتوني ينتظر منه كلمة  ،َحْلومل يرد الشيخ َلْك

تعزز طلب أخيه، ليس عندهم من يزوج نفسه، كبري العائلة هو الذي 

 : منشرح البال يفعل ذلك، وأحس الزيتوني بذلك، فقال

 .أطلب يد ابنتك محامه ألخي العْربي ياشيخ لكحل -

 :وعجل الشيخ َلْكَحْل يرد

 وهل يرد لكما طلب؟ -

وعجل العْربي خيرج من حتت إبطه قماشا ملفوفا  فدسه يف يد الشيخ 

 :لكحل، وهو يقول

 .هذا مهرها، فإن زاد زدُت -

 :يضغط بأصابعه على املهروهو  قال الشيخ لكحل

 .الربكة يف القليل، بنيت ليست بقرة للبيع -

 :وهو يصافح الشيخ لكحل حبرارة قال الزيتوني

 .ع سي الطالب، ونقرأ الفاحتةنأتي مساء ماحلمد هلل،  -

وانطلقا عائدين للبيت دون أن ينطقا، كان العْربي حيس أنه قد حقق 

اخلطوة األوىل من خطته، هكذا سيفرح قلب محامه اليت ظلت تطارده 

بلومها، أين أنت يامن ظننتك فارسي؟ وحتى جيد مربرا يف الدفاع عنها 

حيس رغم فرحه الغامر لزيتوني ويكون بريئا أمام اهلل والناس مجيعا، وكان ا

أصبحت ثقيلة عليه، والبد من التحرك بسرعة، البد أن قد أن املسؤولية 

 .يتحرك بقوة

صلى الشيخ َلْكَحْل الفجر متأخرا بعض الشيء هذا اليوم على غري 

وتسلل إىل حجرة ابنته محامه، ممعنا يف التذلل أمام اهلل رغبة ورهبة، عادته، 

ظت على عادتها وباشرت عملها، وأعمال املرأة كثرية اليت كانت قد استيق

تبدأ صباحا من إعداد القهوة، ثم كنس الغرف واحلوش والزريبة، ثم 

إعداد الفطور الذي يكون عند العاشرة صباحا، ثم حتضري الغداء بعد 
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 .الزوال، وينتهي ليال حبلب األنعام وإعداد العشاء

 :قالت محامه، وهي تقبل كتف أبيها

 .ة وآتيك بالقهوةحلظ -

 :وأمسكها من ميناها فأقعدها جبانبه، طبع قبلة على جبينها وهو يقول

 .وأخريا جاء الفرج من اهلل -

فلزمت الصمت تقلب فيه عينني  ،مل تفهم محامه شيئا مما يقصده أبوها

 :حائريتني، فواصل مبتسما

 .تصوري ما حدث هذا الصباح -

، لكنها أحجمت عباسالقايد ات م: ال تدري ملاذا أرادت أن تقول له

 :وهي متط شفتيها حرية، ثم سألت

 وماذا ميكن أن حيدث؟ -

 .جاءني العْربي وأخوه الزيتوني -

قاهلا دون شرح إمعانا يف تشويقها، ورغم أن قلبها قد دق فرحا وعشقا، 

فقد كانت تتوقع هذا اجمليء لكن الوقت الذي اختاراه يبعث على الريبة، 

 :سألتفاختذته حجة و

 يأتيان فجرا؟ ملاذا؟ -

 .، وأعطاني مهركلقد طلب العْربي يدك، وقبلُت -

ودس املبلغ يف حضنها، فنهضت من مكانها خارجة، تاركة املبلغ يسقط 

أرضا، وراح أبوها يتابع اندفاعها اخلجل بفرح غامر، وكتمت هي فرحتها 

حتى ها من عقال حنجرنأطلقتها  1"النوالة"حتى إذا اختلت بنفسها يف 

هذا الذي ظلت تنتظره  صري قهقهة، ثم حتولت بكاء مكتوما،كادت ت

سنوات متتالية، هذا الذي حلمت به مستيقظة ونائمة، العْربي لقد أحبته 

منذ الصبا، مذ كانا يلعبان معا، ومذ حفظا معا يف الكتاب أجزاء من القرآن 

                                                           
 .معناها بيت إعداد الطعام، ولعل الكلمة مأخوذة من معنى الكرم واجلود والعطاء -1
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وكم كان العْربي  الكريم، ومل ميتد حلمها إىل أحد غريه رغم كثرة الراغبني،

 .يزعجها حني يذكر أمامها َعيُّوَبه العاشق هلا املتيم بها

إذا كان العْربي يكربها بأربع سنوات فإن َعيُّوَبه يكربها بست كاملة، 

وعاش  ،وهو ابن عم أبيها، فقد والديه صغريا، فكفله أبوها أول األمر

نحه مكانة أكرب سنواته األوىل يف بيتهم قبل أن يكفله بلخري يف بيته ومي

 .من مكانة أوالده

وتناهى إىل مسعها صوت الزيتوني ينادي أباها، فهرعت تعتلي احلوش، 

 .كان قلبها يدق بشدة وقد توقعت أن يكون العْربي معه، لكن ظنها خاب

ومل يطل وقوفهما معا حتى احندرا حنو اجلامع، البد من لقاء سي 

ام مراسم الزواج، وتلقاهما الطالب، وحضور شاهدين من أهل القرية إلمت

ي شاسي الطالب خارج الكتاب، وليس هو إال حجرة مفردة فرشت بفر

ختتلط أصواتهم املرتفعة تصم اآلذان،  ،حلفاء واكتظت بالذكور واإلناث

ما مبا حيفظ، يتأرجح إىل وكل منهم جيلس طاويا رجليه حمتضنا لوحا مرق

 .األمام وإىل اخللف رافعا صوته

لب ضيفيه خلف املبنى حيث كان يفرتش حصريا عند أخذ سي الطا

 :قال الزيتوني ،ظل اجلدار، وجلس الثالثة

 . إيه يا سي الطالب تعيش راحة مطلقة، كأنك ملك -

 :رد سي الطالب مبتسما كأمنا خيشى أن جيرح الزيتوني

 .فضل اهلل العلماء على اجلهالء درجات -

 :ضحك الزيتوني وقال

طالب لو تكتب لي حرزا مينع عين الَعْلَجه حق لك، لكن ياسي ال -

 .بنت امَلكِّي، أرغب يف الزواج من ثانية لكن نظرة واحدة منها ترعبين

واندفع سي الطالب يشرح له جناحاته يف هذا املوضوع، ويعدد له 

بالدليل كل الذين جنحت طالسيمه يف تزوجيهم من ثانية وثالثة، ومل 
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 :دي وحلقه عيوبه، قال الزيتونييسكت سي الطالب حتى أقبل البغدا

 .هذان شاهدا عدل -

نظر سي الطالب إىل عيوبه، مركزا على عرجته، وأراد أن يقول إن هذا 

ال يصلح للشهادة، قياسا على الشاة املعيبة ال تصلح لألضحية، لكنه 

كتمها ولزم الصمت، دس الزيتوني قطعة نقدية يف يد سي الطالب 

لداعية لأللفة واحملبة، ثم ذكَّر بشروط الزواج فاندفع يتلو آيات القرآن ا

واستنطق ولي الزوجة وولي الزوج، وذكر باملهر، ثم رفع يديه فرفعوا معه 

 .يتلون أم الكتاب

نهض اجلميع مغادرين، مل ينس الزيتوني أن يدعو سي الطالب إىل 

العرس يوم اجلمعة القادم، حني ابتعدوا كان سي الطالب يلعن يف أعماقه 

مازلت شابا، وألف : ظ الذي حرمه محامه، ثم ردد يف نفسه كأمنا يعزيهااحل

 .محامه تتمناك

**  **  **  ** 

 

15 

تغشاه فجأة، وقع على صدره، غرز ركبتيه يف رقبة العربي، ودس 

وضرب .. أصابعه كمخليب نسر كاسر ختنق حنجرته، جحظت عينا العربي

صاح يف مسعه .. ديه دون جدوىحاول أن ميد ي.. تقرح عقباه.. األرض برجليه

بئس .. يا العْربي دم أبيك ليس ماء أيها اجلبان: كأمنا يوقظ الكون كله

واندفع ينتف شاربيه .. يا العْربي أنت رماد ال نفع فيك.. اخللف أيها اجلبان

 . الكثني دون رمحة

واندفع واقفا، كان الزيتوني .. دوت من أعماق العْربي صرخة استغاثة

بقامته يسد الباب أمام ناظريه، مل يأبه الستفساراته، اندفع إىل  يقف أمامه

 .اخلارج ليس معه إال مكحلته اليت ظلت تالزمه منذ سنوات
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الكون كهف فحم، ال أثر للنجوم وال للقمر، عويل الكالب يرتفع يف 

الفضاء بشكل عجيب يثري الريبة، وهج عظيم اندلع يف السماء، تراءت له 

وعلى مالحمها رعب وفزع، تندفع يف كل االجتاهات  ألعاليق يف امحامه حتل

نسرا القايد عباس ثم تعود حيث هي، عدا يقرتب منها، قريبا منها ظهر 

عجوزا، يتقاطر احلقد من مالحمه، طالت املطاردة يف السماء، والعربي يقفز 

يف مكانه يسعى للطريان مرة، ويسدد مكحلته حنو النسر دون أن يتمكن 

 .، كأمنا أصابها عطب شديديب وال اإلطالقالتصومن 

وراحا يقرتبان من القرابة، صارا فوق القبة، راح العْربي يعدو باجتاهها، 

ياسيدي علي يا صاحب الربهان، ياسيدي علي ياصاحب الهثا صائحا، 

ات، ياسيدي علي احفظ حبيبيت محامه، ياسيدي علي احفظ روحي الكرام

 ..، ياسيدي علي، ياسيدي علي ياسيدي عليمحامه

اختفى .. الفضاء وصل عند الُقرَّاَبة انطفأ الوهج الذي كان يتألأل يف

، وال نسرا، سقط العْربي أرضا تكاد أنفاسه تنقطع، كل شيء، ال محامه

العرق يغسل جسده كله، ال يعرف ما الذي وقع، حالته تغريت كثريا، من 

ده بلخري؟ روح سيدي يف منامه، هل هي روح والذا الذي بات يأتيه يهدده 

يثور وينتقم من  ملك رحيم يستحث الرجولة فيه كي علي الولي الصاحل؟

شيطان رجيم يسعى لتعذيبه؟ مات أبوه راضيا عنه،  الظلم والظاملني؟

وماتت أمه كذلك، يقدم الوالء دائما لسيدي علي، يزوره، ينظف مقامه، 

هو جمنون؟ هل هو يطلي َقرَّاَبَته، فما الذي وقع؟ ما الذي يقع؟ هل 

 من هذه احلالة؟ أين املهرب يارب؟ مسحور؟ أين املهرب

هدأت نفسه، نهض متحامال على فزعه وتعبه، دفع رجليه بهدوء 

واخلوف جيلله، احننى، ودخل الُقرَّاَبة، تناهى إليه صوت، مجد مكانه، وقد 

ارتعش جسده كله، فتح عينيه على آخرهما مل يتبني شيئا، الظالم يغتال 

حركة تتجه اندفعت الرؤية متاما، انطلق من املكان صوت مل يتبينه، ثم 
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إليه، أشهر بندقيته وهو يرتاجع إىل اخللف، عند الباب تبني له الُبْهِلي 

خلضر، دون أن ينتبه إىل حالته اندفع إليه خينقه بقوة، بدر منه سعال متقطع 

 : وقد انقطع عنه اهلواء، صرخ فيه

لساحر اللعني، عرفت اآلن، أنت سبب كل الباليا، ماتفعل هنا أيها ا -

 .ص دمكتمن أرسلك، ماتريد منا؟ ارحل عليك اللعنة، سأم

وطار يف الفضاء بعيدا  ،زبدةخرج من بني يديه كأنه شعرة تسل من 

يفرش جناحي برنسه وحوله هالة من نور، متتم وهو بعيدا، راح يتابعه 

الُبْهِلي، سلَّمُت سيدي امُلَراِبط، يا ولي اهلل يا أهلل يا أهلل، سلَّمُت سيدي : خائفا

 .اقطع يدي، ارمها للكالب ،الصاحل، عد إليَّ

واختفى يف السماء، مل يعد يراه، أسند ظهره للجدار، وترك البندقية 

تفرتش األرض كعود منخور، ما جدوى البندقية اآلن، ماهذا العامل الذي 

؟ أم جين يف شكل إنسان؟ أم هو يراه، من هو الُبْهِلي خلضر؟ هل هو ساحر

 ولي من أولياء اهلل الصاحلني؟

وراح يقلب ذاكرته، الذي يعرفه الناس أن الُبْهِلي خلضر يعيش يف 

، لكن من أين جاء؟ وما حقيقته؟ ال أحد أو أكثر أوالد النش منذ عقد

يعرف، هو ال يتكلم، وإذا نطق راح يردد عبارة زمنا طويال حتى ميلها 

فجأة يظهر بعبارة أخرى، وهكذا دواليك، يقضي معظم حياته الناس، ثم 

متنقال بني ُقرَّاَبة سيدي بلقاسم وقرابة سيدي علي، ورمبا جلأ إىل اجلبل ينام 

 .بني صخوره، والناس ال يفتأون يتناقلون عنه الكرامات

وجده الناس ذات صباح ينام يف قلب العرش، وقد اكتست األرض 

مورد، ورووا عنه أعجب من ذلك، والعجب ثلجا، وما حوله معشوشب 

 .العجاب ما رآه العْربي اآلن بأم عينيه

عاد إىل القرابة، دخلها، أشعل مشوعا، وخبورا، استنار املكان، عبق 

بالكرامات، تعالت حوله أصوات االبتهاالت، راح يهدهد القرب بيديه، 
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 .تنتقل إىل أعماقه سكينة وطمأنينة طاملا نعم بهاف

كان الليل يف آخره، هدأ .. احة تتسلل إىل كل جسده، خرجأحس بالر

نباح الكالب، وتالألت النجوم، اندفع عائدا جير مكحلته جرا، نزل إىل 

شعبة العفريت، تناهى إىل مسعه أنني، أصغى، ال أحد أمامه، األنني يندفع 

.. تستغيث.. من مكان مقتل أبيه، إنها روحه، هذه ليلة مقتله، روحه تنادي

 ..ب االنتقامتطل

جر رجليه مرجتفا إىل البيت، عند الباب كان الزيتوني ينتظره، رفع فيه 

عينني حائرتني، هم أن يكلمه ثم أمسك، مل يأبه به، دخل غرفته، رمى 

بندقيته على الفراش، انبطح على وجهه، وأجهش بالبكاء، كان يبكي 

 .... نام، نــام حبرقة، جسده كله يرتعش، البيت يتزلزل، السقف يدوي، ونام،

**  **  **  ** 

 

16 

وهو يضرب األرض القايد عباس زوبعة من الغضب تكاد تغطي 

خبيزرانه يف حنق شديد، كان ينتظر حضور الشيخ َلْكَحْل ليفرض عليه 

، ويسلمه املهر أمام الشهود، وأمام شيخ محامه املوافقة على زواجه من ابنته

عده إىل أوالد سيدي علي مع رجاله الزاوية نفسه، ثم يطري من الغد أو ب

ومن وراء املكيدة غري لكن اللعني مل يأت، وفرسانه كي يزفها إليه عروسا، 

الزيتوني لعنة اهلل عليه؟ سيدفع الثمن غاليا هو ومجيع إخوته، لن يطمئن 

له بال حتى يراهم مذبوحني كاألرانب، وصرخ يف ْحِميَده فلبى نداءه وسار 

اجلميع خيفة منه وانتظروا مصيبة ستكشفها هلم  به إىل البيت، وتوجس

 .األيام القادمة، قد تكون يف أوالد سي علي وقد تعصف خبليفة املسكني

من غضب شديد إال أنه مل يصدر أوامره القايد عباس رغم ماكان يبديه 

حلميده بالتنفيذ، بل راح يطلب منه املشورة، قال ْحِميَده وهو يكشف عن 
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 :عه اليسرىوشم يكاد يغطي ذرا

 .البد من رسم خطة حمكمة -

 :واندفع الدم إىل وجه القايد عباس حانقا وقال

مل تعد صاحلا لفعل الرجال، أنت وبدأت جتنب، يظهر أنك عجزت  -

اآلن شجرة خنرة، إن جبنت سأذهب وحدي، وحدي أستطيع أن أحتداهم 

 .مجيعا مهما كانت قوتهم

 :تص غضب سيدهوكان رد فعل ْحِميَده هادئا متاما ليم

إذا أردناها ضربة كبرية تقصم الظهر البد من التخطيط اجليد، أما  -

 .إذا أردت أن خنطف محامه فحسب فلك ذلك

سكت القايد عباس مستسلما لألمر الواقع، وخرج ْحِميَده، ماينتظره  

حيتاج إىل جهد كبري، وختطيط دقيق، ورجال أشداء، منذ اآلن لن يعرف 

يون أوالد سيدي علي، سأحيل حياتهم جحيما، سأذهلم النوم سبيال إىل ع

كما مل يذل عرش قبلهم، أما الزيتوني والعربي فسأقتلهما كما قتلت 

والدهما، وسأرمي جبثتيهما يف الوديان لتأكلها الذئاب، ال بد أن يصريا 

حكاية تتناقلها األجيال، البد أن يعرف اجلميع من هو ْحِميَده، بطل 

 .جالاألبطال وسيد الر

مر قريبا من بيت خليفة فوقف حلظات يسرتق السمع، وردد يف قرارة 

نفسه، كل املآسي من وراء هذا الكلب، حتى أنت ياخليفة جيب أن تدفع 

، أنت أوال، الثمن، ولست وحدك البد من تطهري عرش أوالد النش

 . الرومية العاهرة ثانيا وثالثا ورابعا وسالفه

فر يف جنب الغرفة حبذر شديد حتى ال حني راح يبتعد كان خليفة حي

يسمع لضربات قادومه صوت، وقد أحكم إغالق الباب واضعا خلفه 

وإن هي إال حلظات حتى استوت بني يديه، وراح .. صندوق عروسه اجلديدة

يزيل عنها القماط الذي لفه عليها بعناية فائقة، فتألألت بني يديه، ومد 
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يعطش الذئب حني : بينه وبني نفسهشفتيه فطبع عليها قبلة عميقة، وردد 

 .يراها

حان وقت العمل ياخليفة، البد من االنتقام اآلن، لقد أزحت عن 

كاهلك مسؤولية ابنتك، قريبا ستكون هناك عند أخواهلا، وكل واحد منا 

سفينة يف حبر القدر، إن شاء جنانا وإن شاء أغرقنا، وال منلك إال أن 

ما حياة الكرامة وإما موت الشرف، نستسلم، وسأجرب حظي مع القدر، فإ

سينزل اخلرب على ابنيت كالصاعقة، وستبكي أياما ورمبا شهورا ثم تنسى، 

األيام متحو من الذاكرة أشد اآلالم، بالضبط كما نسيت أنا والدي الذي 

القايد قتله اجلوع والربد يف اجلبل األسود وهو يتحدى فرنسا وذيلها 

دا يف األوراس، أما الزهرة بنت أخي الذي قضى شهي ونسيت، عباس

األفضل هلا أن تسعفه يف  ،ساعد فيمكن أن تعود لرعاية والدها الشيخ

 .شيخوخته

وما ينقص اآلن غري التخطيط، التخطيط اجليد واحملكم، لن يرتك ثغرة 

واحدة، سيقتله وسط القرية وهو فوق فرسه يف أبهى زينته وبني رجاله 

 .ومحاته، وليقتلوه بعد ذلك

اد الرتاب يف مكانه وراح يدوسه برجليه ضاغطا عليه، وأعاد فوقه أع

الفراش والصندوق، ثم حشا املكحلة بارودا، وقمطها بفراش آخر مده 

عموديا يف ركن البيت، وخرج عند الباب، مد بصره بعيدا حيث أوالد 

ابنته َسَرْوله إىل ابن خالتها سامل، اللهم قريبا سيتم زفاف سيدي علي، 

 .يف بيتها اجلديد، وأفرغ عليها احلب والسعادة احفظها

 :دخلت عليه زوجته الزهرة بنت ساعد وقد بدت مريضة، سألت

 هل حتتاج شيئا؟ -

 .ال، اتركي هذا البيت كما رتبته، ال تلمسي شيئا -

والزهرة تتأمله واندفع بقوة ينحدر يف الطريق الذي يتوسط القرية، 
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خطواته تتسارع كلما أمعن يف املسري،  وراحتداعية له باخلري والتسديد، 

فجأة حضرت زوجته الرَّْبْح بنت إبراهيم، انتصبت أمامه كالصفصافة، 

من  ورآها تبتسم كينبوع املاء، أحس كأنها عادت إىل احلياة، كأنها تناديه

أرادت أن حيدثها عن َسَرْوله  ه،ب ليأنس بها وتأنس.. لرياها.. بعيد لرتاه

يف زفها؟ ماذا اشرتى هلا؟ من مسح دموعها الساخنة وحيدتها العزيزة، ك

 وهي تتذكر صدر أمها، من ذهب معها من النساء؟ 

  اذكرها دائما ياخليفة

 اذكرني فيها

 .. ال ترتكين

 .. ال ترتكها

 .إنها أنا أستمر يف احلياة

ال حتزن أنا .. روحي عند خالقها.. دعك من دمي اآلن لقد أريق وانتهى

كل امرأة مظلومة جزاؤها .. كل مظلوم جزاؤه اجلنة.. يف جنة اخللد

 .. أنا يف عليني.. الفردوس

.. ال تلوث يديك الطاهرتني النقيتني بدمه امللوث.. ال تقتل الكلب

دعه يرد إىل .. دع الزمان يفعل فيه فعلته.. وأطهر.. وأنقى.. أنت أشرف منه

 ..أرذل العمر ويتعذب جبرائمه

 .. وحتولت هرولته جريا

تراءى له .. وصل املقربة الهثا.. نت احلصا تتطاير من حتت قدميهكا

قربها من بعيد، وقد جتلل بالسناء والضياء، جلس إليه خبشوع، أطلق 

سراح عصاه، عن يساره وضع عمامته الصفراء اخلفيفة، مد أصابعه 

 .. امتد على القرب حيتضنه.. تضوعه.. املرجتفة، قبض من تراب قربها

ودمك لن يذهب هدرا سأقتله كما .. يبيت وأنا خبري حبيبيتابنتك خبري حب

قتلك، ال يهم أن أموت، مل يعد للحياة طعم وال رائحة، ال معنى أن أعيش 
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أن يضمنا الرتاب نفسه، أن تفنى .. كم يسعدني أن أحلق بك.. بعدك

عظامنا معا ومتتزج معا، أن ندخل اجلنة معا، الساكت عن الظلم شيطان 

ن شيطانا، بل مالكا يزهق روح الشيطان، أنا من خيلِّص أخرس، لن أكو

 .الناس من شروره، ويطهر األرض من رجسه

**  **  **  ** 

 

18 

مع الصباح الباكر تناهى إىل السكان دوي شاحنات تقرتب من القرية 

عرب الطريق الوعر، وتسارع الناس يتناقلون أخبارها، ويستعدون ملقابلتها، 

منهم عند بيته، وقريبا منهم وقف األطفال ميدون خرج الرجال ووقف كل 

عيونهم يف فضول شديد، ولزمت النسوة البيوت ينظرن من شقق األبواب 

واجلدران وقد طلني وجوههن بالسواد، وصلت ثالث شاحنات متهادية 

تئن حتت محولتها وسط القرية، وراح اجلنود املدججون باألسلحة ينطون 

رعة كبرية إىل البيوت بإشراف مسؤوليهم منها كالثعالب، ويتوجهون بس

 .وتوجيههم

بعد ساعات من التنقل بني البيوت عادوا إىل منتصف القرية يدفعون 

الضابط على مكان مرتفع وجبواره وقف املرتجم،  وقفالرجال أمامهم، 

 :تنحنح وقال ،تأبط عصاه، وعدَّل من وضعية مسدسه

تعرفون أن القانون مينع  علمنا أنكم متلكون بنادق، وجئنا جلمعها، -

، فرنسا اخلروج عن القانونذلك ويعاقب عليه، سنتهمكم بالتمرد و

 .ستبيد كل محاقة منكم

أسر إليه أحد معاونيه أنهم مل جيدوا شيئا يف البيوت اليت فتشوها 

 :فواصل حديثه

حسنا مل جند هذه املرة شيئا، لقد أحسنتم إخفاءها، سنجدها يف املرة  -
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 .القادمة

شار إىل مساعد آخر، استعان باملرتجم وبدأ يرفع صوته مناديا كل رب وأ

أسرة، حمددا قيمة الغرامة اليت جيب أن يدفعها، مل يتحرك الرجال من 

 .أماكنهم، ومل يبدر منهم سوى امتعاض ظاهر جتلى على الوجوه

وراح اجلنود الفرنسيون ينسحبون من القرية، وقد بدت اخليبة عليهم، 

 :الرجال مستائني مما وقع، قال الزيتوني وارتفع صوت

 .هذه وشاية الكلب عباس -

 :رد الشيخ لكحل

 ومن يكون غريه عليه اللعنة؟ -

 :مد الزيتوني يده فاحتا أصابعه طالبا السكوت  

 .احلمد هلل أننا علمنا باألمر قبل حدوثه وأخفينا بنادقنا -

 :علق الشيخ البغدادي

 .كانت قاتلةأتاواتهم ولكنهم أخذوا منا كل شيء،  -

رغم جورها ألفها الناس، حتدث مرة كل سنة، لكنها على األتاوات 

أوالد سيدي علي أقسى ألنهم متهمون بعدم طاعة أوامر القايد عباس، بل 

، واحلاكم الفرنسي يف واخلروج عن القانونومتهمون باإلعداد للتمرد 

د سيدي علي ال حول هلم يبالغ يف األمر، فأوالالقايد عباس املدينة يعلم أن 

قوة وال ميكنهم أن يثوروا، ولكنه بقدر ما يسعى إىل كسر أي شوكة مهما 

  .  كانت صغرية يسعى إلرضاء القايد ليكسب وفاءه أكثر

تفرق الناس عائدين إىل بيوتهم، واندفع األطفال جيرون وقد ارتفعت  

هها البيت، الحظ زوجته قد شوهت كل وج الزيتونيصيحاتهم، دخل 

بالرماد حتى مل يعد يظهر، فغرق يف ضحك هستريي، راحت الَعْلَجه بنت 

 .امَلكِّي متسح وجهها بقطعة قماش وقد اشتد غضبها

 .يا بنت املكي كأنك جنية تعيشني يف املزابل -
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 :سكت قليال وأضاف

 .أخشى أن يطلق اليوم كل الرجال نساءهم -

اقرتاب القوات وقد تعودت النسوة على فعل ذلك كلما أحسسن ب

 .الفرنسية حتى ال يتعرضن العتداء اجلنود

وصل سي الطالب وسط القرية، كان الزيتوني قد خرج وحلق بهما 

مئنان عليهم ساعيا َعيُّوَبه الذي كان يف بيت الشيخ َلْكَحْل متذرعا باالط

، وهي عادته يتخذ أي ذريعة لينعم النظر يف معشوقته، اليت إىل رؤية محامه

 . إكرامه والعطف عليهتبالغ يف

 :قال َعيُّوَبه

 .بنت عمي لكحل كنت أخاف أن يأخذوا محامه -

 :يستفزه نظر فيه سي الطالب بغضب وحقد وقال الزيتوني

 بنت عمك َلْكَحْل فقط؟ واألخريات؟ وملاذا محامه -

 :رد َعيُّوَبه بسرعة

 وهل تعتقد أن هناك من هي أمجل منها وأحلى؟ -

 :سي الطالب مغريا دفة احلديث تبسم الزيتوني، وراح

 وراء املكيدة؟القايد عباس هل تعتقد يا الزيتوني أن  -

 :تبسم الزيتوني وقال

 .عباسالقايد حتى إبليس وراءه  -

وأعاد سي الطالب شريط الشياطني الذين زاروه يف الكتاب وهددوه 

بالذبح إن مل يتعاون معهم ويتجسس على أوالد سيدي علي، متلمل يف 

وقد ضاق صدره بسره، ثم ابتلعه، ال حل أمامه سوى الرحيل مع مكانه 

أسرته، ليس شرطا أن يعود إىل أهله، ميكنه أن يسيح يف األرض حبثا عن 

 .عمل يف أي عرش آخر

وبدأ الرجال يتوافدون حيث الزيتوني، إنهم يتخذون وسط القرية 
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ية خاصة قاء كل مساء، يناقشون كل شؤونهم، ويلعبون ألعابهم الشعبلتلال

، ورمبا استمعوا إىل حكايات سي الطالب الذي تعود أن 1الفلجةلعبة 

 . يقرأها عليهم من كتبه الصفراء

**  **  **  ** 

 

17 

وصلت العروس مساء يف موكب حاشد، على فرس أدهم محلت، وعلى 

بغل خلفها محل صندوقها اخلشيب املنقوش، وقد حوى كل لباسها وزينتها، 

د سيدي علي ركبانا وراجلني، كانت كثرتهم يف هذا وحواليها سار أوال

إغاضة املوكب، وفروسيتهم واستعراضهم مما أحل عليه الزيتوني قصد 

، واختفى القايد تباعهقلوب أقلبه و الرعب يفالقايد عباس،  وإدخال 

عباس يف بيته ال يربحه حتى ال يراهم، ولكنه زرع عيونه لتأتيه بكل 

 .التفاصيل

، على أرضية 2له يرقص على إيقاع الزرنة والقصبةوبات العرش ك

البيدر املستوية حتلق الرجال قريبا من العازف وضارب الدف، وُتركت 

فسحة لدخول النساء يتفنن يف الرقص وقد وضعن على رؤوسهن 

ووجوههن حمارم، ومن خلفهن تتعاىل الزغاريد، وارتفعت طلقات البارود 

ذي راح ميد ضياءه احلامل كعاشق ينتظر تزعج هدوء الليل، ووقار القمر ال

 .حمبوبته

واخنرط اجلميع يف تنافس حمموم، النساء يف الرقص، والرجال يف 

                                                           
 .لعبة شعبية تشبه الشطرنج -1
الزرنة آلة موسيقية تشبه الناي، هلا صوت مرتفع جدا، مقدمتها ضيقة وآخرها منفتح  -2

جدا، والضارب عليها زرناجي، ومثلها القصبة على اختالف يف الشكل والصوت 

 .والضارب عليها قصاب
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، خيرج الواحد منهم ورقة نقدية، يدفعها للرباح، ويذكر له اسم 1الترباح

رافعا يديه بالورقة  ،من قدمها تقديرا له، ويندفع الَبرَّاح بكالمه املسجوع

وسبب ذلك، ويهتز اجلميع  ألجله،واملمنوحة  هاماحنمبلغها، و النقدية، ذاكرا

بالتصفيق، ويرتفع صوت الزرنة من جديد بعد أن هدأت، وهدأ معها 

رقص النسوة، ومايكاد الَبرَّاح يضع القطعة يف كيس حتى تصله أخرى، 

 : قدم العْربي قطعة نقدية كبرية، وارتفع صوت الرباح

  .بات يازرناجي بات -

 : لعزف، واستمر الرباحوسكت ا

هذه عشرون ألفا، من عند سيد الرجال، قاهر األهوال، العْربي  -

 سيد ، ساملوب، سامل احملبوببُّسليل األبطال، معونة ألخيه سامل، سامل احَل

 .. عشرون ألفا العرسان، صاحب الربهان، هذي

فعت احلناجر باهلتاف واألكف بالتصفيق، وما كاد إيقاع وسكت فارت

 :رنة يرتفع ثانية حتى رفع الرباح صوته من جديدالز

وهذه عشرون ألفا أخرى من العْربي الزين، بات يازرناجي بات،  -

أسود العينني، كريم اليدين، يعطيها بدل خطيبته محامه، محامه غزالة يف 

الصحراء، جنمة يف السماء، محامه ينبوع املاء، نسمة اهلواء، محامه بنت 

 .ان، واملوت لكل حسود، واملوت لكل حقودالعربان، بنت الشجع

 .وارتفع تصفيق اجلميع وهتافاتهم

عند كل فاصلة كان الَبرَّاح يتوقف حلظة فاسحا اجملال للزرناجي كي 

ينفخ نفخة واحدة يف زرنته، دون أن تتوقف الزغاريد، واندفعت النسوة 

عالن اليت أصرت على الدخول إىل احللبة، إل محامه للرقص، تتقدمهنإىل 

                                                           
عادة تتخذ يف األعراس، حيث يقوم شخص خمتص وسط املدعوين، وكلما أعطاه أحد  -1

ودا، رفع صوته متجيدا له وملن أعطيت النقود من أجله، ثم يعطي ما مجع احمليطني به نق

 .عظم وتعجب: الظهور والبيان، أو أبرح: إعانة للعريس، ولعلها يف العربية من الرباح
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الزواج قبل موعده، وهو ما أراده العربي، كان قلب سي الطالب يعصر 

غيظا، وأحس َعيُّوَبه بدوار يغشى كل جسده، وماعسى العاشق أن يفعل 

وهو يرى حمبوبته ختطف من بني يديه، هو حيبها وهي أيضا حتبه دون شك، 

كثريا ما الحظ اهتمامها به، خاصة حني يزورهم فتحيطه بكثري من 

عطف واحلب، نعم واحلب أيضا، أن حيظى بها العْربي فال حسد، العْربي ال

 .طيب ويستحق كل خري

ومن بعيد تعاىل دوي البارود، مرة وثانية وثالثة، وقفز العْربي على 

الذي كان مسرجا يف انتظاره، حني وصل إىل الرجال، هدأت  األدهم جواده

 :البنادق، سأل العْربي الرجال حبرية

 ع؟ماذا وق -

 .أوالد النش، تسللوا حلرق بيادر القمح والشعري -

 :علق العْربي غاضبا

 .أوالد الكلب كنت أتوقع هذا -

مل خيطئ حدس العربي، منذ يومني أحس أن أوالد النش لن يرتكوا 

فرحهم مير بسالم، سيعملون على تنغيصه مبا استطاعوا، وكان على 

ة من الشبان الشداد، تدججوا العْربي أن حيبط كيدهم، فاختار للمهنة أربع

بالبنادق وأكياس البارود، وتفرقوا قريبا من فج يصب يف عرش أوالد 

النش، خربته باملسالك أوحت إليه أنهم سيسلكون هذا املمر، مستغلني 

 .غفلة أوالد سيدي علي، وانشغاهلم بالعرس

 عاد الفتيان إىل مهرجان أبناء القرية، بدا اهلدوء واضحا على اجلميع،

سكتت أنغام الزرنة وضربات البندير، وانسحبت النسوة إىل البيت يف 

هلع شديد، خاصة محامه اليت ظلت تتطلع وصول األخبار عن العْربي 

خوفا عليه من غدر األعداء، وتناقل الرجال متتمات  جبوادهالذي انطلق 

أماكنهم يرتشفون القهوة، حييطون بسامل يف وخوفا وحرية، غري أنهم مكثوا 
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الذي مل يربح مكانه منذ جلس وسط اجلميع، وعليه برنس العريس 

 .األبيض

سأل الزيتوني أخاه عما حدث، دوى الكون بارودا والعربي يفرغ 

جوف بندقيته، ودعا العْربي اجلميع ملواصلة احلفل، فاندفع اجلميع يبذرون 

انسحب يوقعون األهازيج على أوتار الليل، الفرح يف تضاريس الكون، 

ْربي مع أخيه بعيدا، وراح يعيد عليه احلكاية، قال الزيتوني وهو يضغط الع

 :بأصابع ميناه على كتف أخيه

 .بوركت، أنت ابن بلخري حقا، بلخري مل ميت -

 :أرخى يديه وراح يصوب نظره إىل أوالد النش، قائال

رمبا سيعودون، أخشى أنهم خيططون ملقتل سامل، نكاية فينا ويف صهره  -

 .خليفة

 .حنن مجيعا مستهدفون، البد من احلذر الشديد -

تشيا بتجديد نعاد العْربي إىل اجلمع، وراح الزيتوني يطوف بعيدا، م

الشمة حتت شفته، منتشيا برجولة أخيه العربي، وغرق يف حبر من األسئلة، 

ماذا كان سيفعل أبوه بلخري لو كان حيا؟ كيف ينظر أبناء العرش إليه، 

بني أبيه؟ ماذا سيحدث بعد أن تزوج سامل َسَرْوله؟ هل وهم يقارنون بينه و

: ستكون شرا مستطريا عليهم، أم حتمل معها إليهم اخلري؟ أمل يقل العرب

الدنيا امرأة واآلخرة امرأة؟ وغلَّب تفاءله على تشاؤمه ومشى، البد من 

عشرة رؤوس، ثم تركوا اللحم تقطيع حلم الكباش، لقد ذحبوا هذا اليوم 

ن جيب أن يقطع، والبد أن تكون القطع كبرية، البد أن يتناقل ، اآلليجف

همه األول أن تلهج األلسنة بكرمهم الزائد، اجلميع كرم أوالد بلخري، 

 .وأن يشيعوا أن بيت بلخري مازال عامرا حتى بعد موته

يف جمموعات متنافسني الفرسان  تسابقيف الغد كانت الوليمة كبرية، 

ود يف كل اجتاه، واجتمعوا أسداسا أسداسا على منتظمة، وأطلقوا البار
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صحون الكسكس واللحم، وأخذوا معهم إىل بيوتهم ليطعموا من عجز 

عن اجمليء، كان الزيتوني يطوف على اجملموعات داعيا القائمني على إطعام 

 .خجلاألكل دون لى ع املدعوين حمرضاالناس إىل املبالغة يف اإلكرام، 

ملون يف أذهانهم وعلى ألسنتهم كرم أوالد حي ،وبدأ الناس يتفرقون

 .بلخري، وشجاعة العْربي الذي رد كيد أوالد النش

، دخل البيت حيث أوالد سيدي علي ملغادرةآخر النهار، استعد خليفة 

ابنته َسَرْوله فقبلها على جبينها مودعا، وخرج يغالب دموعه اليت 

بي والزيتوني استجابت بسرعة لدموع ابنته، عند الباب احتضن العْر

 :مودعا، قال الزيتوني

َسَرْوَله يف بيتها، خرجت من بيت خليفة إىل بيت خليفة، أنا أيضا  -

 .لزيارتناغدا أرجو أن تعود أبوها، 

 :قال خليفة، ويف نفسه حسرة

ال أدري أخي الزيتوني، املوت يرتبص بنا يف كل منعرج، والظلم  -

 .أصبح ال يطاق

، بكيس فيه من طعام العرس، ردد يف العلجة بنت املكيأسرعت إليه 

الرومية، ثم ودعهم وهو  سيكون منه نصيب لُساَلفه: يأخذهنفسه وهو 

 :يقول

 .كثر اهلل خريكم، مع السالمة -

القايد عباس وانطلق عائدا إىل أوالد النش، بقدر ماهو خائف من 

وزبانيته، بقدر ما كان يصر على قتله ولو قتل أيضا، هل ميكن أن يكون 

صيده هو وحده دون غريه؟ حتركات أوالد بلخري، ونظرات لقايد عباس ا

تهدد مجيعها حظه يف ذلك،  ومية اليت تشبه نظرات لبؤة جرحيةسالفه الر

 . وقد تنسف كل ما خطط له

**  **  **  ** 
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، وأنَّى له أن ينام وهزائمه تتواىل؟ القايد عباسمنذ يومني مل ينم 

يف  وىل حني خيب أوالد سيدي علي أملهة األوعرينه ينتهك، كانت املر

محامه، وكانت خيبته الثانية حني ُصد فرسانه وطردوا منهزمني  تهخطبقبول 

عاجزين عن تنفيذ ما خطط له ْحِميَده، إنها فاحتة حلرب ال تبقي وال تذر، 

محامه، يف كرامته فهو خرب خطبة العْربي أما اخلنجر املسموم الذي غرس 

 .أمنا يتحداهوإعالنه ذلك ك

سعيد ال ولدالفارس الصنديد القايد عباس مل يولد بعد من يتحدى 

واحلسني  القايد الفارس الصنديد، ابن األشراف ساللة السيد علي

، وتناهى إىل مسعه أصوات رجاله فخرج عجال، كان ْحِميَده جير املكحاجلي

ابع ْحِميَده الُبْهِلي خلضر، أدخلوه إىل البيت وهو يتأمل، متأثرا بضغط أص

ماء، عب اإلناء القايد عباس طلب له  ،على رقبته وذراعه، أجلسوه أرضا

 : دفعة واحدة، وقال الهثا وهو ميسح فمه بكمه

 .احلمد هلل -

 : عباس واندفع يردد الزمتهالقايد تأمل 

، امسه علي الراسياناس ياناس، هو سيد الناس يرفع الباس، وي -

 .ويعز نفوس أوالدنا ،دا، يرفع راس بالدنابالعني يبدا، والنفوس له ته

 :قال عباس وهو يلوح يف وجهه بعصاه

 .، وامسعين جيدادعك من هذا اخلداع -

القايد رفع فيه الُبْهِلي خلضر عينني حائرتني دون أن ينطق، تقدم منه 

 :وخفف من حنقه قائالعباس 

 من أي عرش أنت؟  -

 :صق بهوقد كاد يلت وحني مل يتلق منه جوابا واصل
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 .من عرش أوالد النش -

 :فسأل عباس معناهاالقايد متتم الُبْهِلي خلضر بكلمات مل يتبني 

 ومن هو سيد أوالد النش؟  -

حلظة ثم القايد عباس سكت مل يزد البهلي خلضر على التحديق فيه، 

 :واصل

، وحني يتحداه أحد يد عباس، أنا سيدهم، سيدكم مجيعاالقا ،أنا -

 .تنتقموا لهعليكم مجيعا أن 

مقابل الُبْهِلي خلضر، وراح حياول أن يقنعه كي القايد عباس وجلس 

يكون عينا له على أوالد سيدي علي، يرصد حركاتهم وسكناتهم وما 

 .أعدوا من كمائن للتصدي له

القايد حني خرج الُبْهِلي خلضر متجها إىل أوالد سيدي علي، كان 

ورته البيضاء حتى ظهرت جيلس بني أتباعه، وقد رفع كمي قندعباس 

عضلتا ساعديه القويتني املفتولتني، بل وهضبتا كتفيه أيضا، قال موجها 

 :احلديث حلميده، وقد ملعت عيناه شرا مستطريا

 ماذا ترى؟ -

 :رد ْحِميَده مظهرا طاعة عمياء

 .ال مفر من اختطاف محامه -

 :وقد امحر وجهه غضباالقايد عباس رد 

 .تطافها، أريد أن أعرف خطتكلست أناقشك يف أمر اخ -

وراح ْحِميَده يشرح اخلطة بتفصيل دقيق، مع كل االحتماالت اليت 

أنه سيعود بها يف الغد صباحا غنيمة لقايد عباس ميكن أن حتدث، وأكد ل

 .سائغة

 :ظهر البشر على وجه عباس فقام من مكانه فاركا راحيت يديه

 .أوالد الكلب، ستأتون إلي مجيعا مرغمني -
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 :ب على ظهر ْحِميَده وقالضر

 .أبدا ال أرغب فيها زوجة بقدر ما أرغب يف إذالل أوالد سيدي علي -

 :ضحك ْحِميَده وقال

ولكنها مجيلة، ال أعتقد أنك تفرط فيها، إنها تسيل لعاب اجلميع  -

 .حتى سي الطالب

 :ورد، وهو ميسد شاربيه بإصبعي يسراهالقايد عباس ضحك 

رت فسأمتتع بها هذا العام، أريدها أن تبعث إن كان األمر كما ذك -

 .شبابي من جديد

الرومية سالفه  عباس أمام الباب الحظ من بعيدالقايد حني خرج 

تسري مع ابنها يوسف، ثم راحت تشيعه حتى ابتعد عن منازل العرش، 

 :مليا ثم قال حلميدهالقايد عباس تأمله 

 .جيب أن تعرف أين ذهب هذا اللقيط -

 :تذبذبامحيده مرد 

 .تسيء ألبيكهكذا ولكنه أخوك، أنت  -

 :يف وجههالقايد عباس صاح 

 .أبي كان عاشقا، وال يالم العاشق حني خيدع -

إىل البيت وانطلق ْحِميَده مبتعدا، يف حني خرج القايد عباس عاد 

حيث تقف، وصلها من اخللف الرومية ه خليفة من بيته واجته إىل سالف

يضان دمعا، وعلى مالحمها يتزوبع غضب قامت، ، كانت عيناها تفمفاجئا

واستمرت تنظر الرومية ألقى خليفة التحية، وسكت يتأملها، مل ترد سالفه 

إىل حيث راح ابنها يبتعد، كانت تشبه صفصافة حزينة تقف يف عناد أمام 

األعاصري اهلوجاء، تلفتت إليه وهي متسح غديري الدمع حتى ابتلت 

 .كفاها

 :قال خليفة خمففا
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 متى تهجرين هذا احلزن املقيت؟ -

 :وقد أجهشت بالبكاءالرومية ردت سالفه 

ليس لي يف الدنيا إال ولدي، وماعساها تفعل األم وهي تدفع بابنها  -

 .بعيدا، وأغلب ظنها أنها لن تراه

لن تراه؟ هرَّبت ابنك ياسالفه، إذن تريدين االنتقام، لن يطول األمر، 

 ، كيف؟ وأين؟ ومتى بالضبط؟ معنى ذلك أنك خططت لكل شيء

مجال اجلسم ومعه مجال العقل، حق للسعيد الرومية لقد أوتيت سالفه 

القايد حني أحبك جبنون، وتزوجك متحديا اجلميع، رغم أنك كنت جمرد 

عاهرة يف ماخور سطيف، غفر اهلل لك سالفه، واهلل ألنت أطهر وأنقى من 

و لك ما عشت بعدك، عباس، عباس الكلب، إن مت قبلي سأدعالقايد 

 :تقطع على خليفة هواجسه قالت سالفه الرومية

 خليفة؟ياهل تفكر يف شيء  -

 :وخرج من أمواج تيهه وقال

 .أريد أن أوصيك ياسالفه -

فيه نظرها دون أن ترد، لكنها كانت تسمع الرومية وركزت سالفه 

 :قوله بإمعان

 .أحسست كأن أجلي قد دنا -

 .اهلل يف عمركاآلجال بيد اهلل، بارك  -

 :تنهد وقالسالفة دون أن حتول نظرها عن خليفة،  ردت

أنت أرسلت ولدك يوسف بعيدا محاية له من السفاحني، وأنا أين  -

؟ ليس هلا ولي ٌّغريي، وأخشى إن مت الزهرة بنت ساعد أرسل زوجيت

 .أن يهينها السفاح

بقين تريد أن تس: رفعت فيه عينني فيهما ريب شديد ورددت يف نفسها

ألن يقول الناس  ،إىل السفاح، لن أمكنك من ذلك، ولن تكون أذكى مين
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 .، ردت بصوت خافتقتله رجلقولوا قتلته امرأة أذل له من أن ي

 .احلي رزقه حي ياخليفة، زوجتك هلا اهلل -

 :وفجأة غريت احلديث قائلة

أال ترى أن شياطني عباس أكثروا من االلتقاء به، إنهم خيططون  -

 .ملكيدة

 :قال خليفة موافقا

وهل جيتمعون إال لشر، أعتقد أنهم خيططون إلحلاق األذى بأوالد  -

 .سيدي علي، خاصة أبناء بلخري

 .جيب أن ختربهم باألمر -

 .هم حيتاطون جيدا لرد كيده -

تركها ومضى، واستدارت هي تدخل أجابها خليفة بغري اكرتاث، ثم 

 .لطريق الذي سلكه ابنهابيتها بعد أن مدت بصرها آلخر مرة إىل ا

**  **  **  ** 
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وشياطينه القايد عباس الليل حيضن اجلميع مستسلمني لنوم عميق، إال 

كما تقول سالفه الرومية، اليت كانت أيضا تتحدى نعاسا ظل منذ ساعات 

القايد عباس خرج  ال يكاد طيف ابنها يوسف يربح خياهلا، يراود عينيها،

ر اخلريف البارد بدأ يهزم حرارة الصيف، وقف مع مدثرا بربنسه، نسيم آخ

 :ْحِميَده وهو يهم بامتطاء فرسه، سأله

 أين الرجال؟ -

 .مد ْحِميَده ذراعه مشريا بإصبعه

 .هناك، هم يف كامل االستعداد -

بصره، مل ير شيئا، كان الظالم شديدا، عاد يسأل من القايد عباس مد 
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 :مظهرا حرصا شديدا جديد

 شيء؟أعددمت كل  -

 .ال ختش، كما خططنا بالضبط -

 :عباس على مؤخرتها قائالالقايد ركب ْحِميَده فرسه، فضربها 

 .كان اهلل معكم -

إىل القايد عباس وانطلق ْحِميَده يبتلعه الليل يف جوفه البهيم، عاد  

البيت حاملا بصباح مشرق ترفرف فيه محامه، وتهدُل يف مسمعيه، حترك 

يته حيث كان خيتفي بني الصخور، حتسس مكحلته خليفة من مكانه قرب ب

عباس، خرجت سالفه الرومية القايد فوق ظهره واندفع يقرتب من بيت 

 .ها كانت حتس حركة غري عاديةأمام بيتها، مل تر شيئا لضعف بصرها، لكن

من أوالد سيدي علي، مروا بالقرابة، توقف القايد عباس اقرتب رجال 

د رجاله أن يتفقد املكان، هو يعرف أن العْربي طلب من أح ،ْحِميَده عندها

 .دائم الرتدد عليها

 : مد الفارس عنقه، وقال وهو يرتاجع إىل اخللف

 .ظالم دامس، ال أرى شيئا -

 :ثم تسمر مكانه، وعاد ميد رأسه

 .كأني أمسع حركة -

 .قفز ْحِميَده من فوق فرسه، مصوبا بندقيته، مستعدا لإلطالق

 .بي ولد الكلب، وأخرياآه، إنه هو العْر -

 :قال أحد الفرسان، وهو يتقدم

 .دعه لي، سأقتله أنا -

 :نهره ْحِميَده قائال

 .الزم مكانك املهام اجلليلة للفرسان الكبار -

 :وهو يشهر سالحه، مركزا نظره على مدخل القرابة قال آخر
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 .  احذر لعل معه سالحا -

 :بثقة كبرية قال ْحِميَده بصوت خافت

 .افوا سأخرجه من اجلحر كالفأرال خت -

دخل ْحِميَده حذرا مستعدا لإلطالق عند أول حركة، حترك اجلسد يركن 

 :إىل زاوية الُقرَّاَبة خائفا، سأل ْحِميَده

 .وقعت أخريا أيها اجلرذ احلقري ؟ العْربي بن بلخري؟من -

 :جتشأ اجلسد ونطق

س، امسه ياناس ياناس، هو سيد الناس يرفع الباس، ويعلي الرا -

 .بالعني يبدا، والنفوس له تهدا، يرفع راس بالدنا ويعز نفوس أوالدنا

 :ا وقالامتد ْحِميَده منتصب

 .  البهلي خلضر؟ عليك اللعنة -

 .، فلحق به رجالهوخرج مسرعا فركب فرسه، دون أن يعلق

أحست محامه بضيق يف التنفس، وراحت دقات قلبها تتسارع، رددت يف 

ومن شر غاسق إذا  ،ل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقق"نفسها مبتهلة، 

، وابتعدت عن البيت، مسندة ظهرها إىل صخرة كبرية، خمفية "وقب

ويهدأ جسدها خلف شجرة التني الضخمة، وقبل أن تسرتد أنفاسها 

متسك رقبتها، ويد أخرى تسد فمها،  روعها، امتدت إليها يد خشنة

 ..رة كفرخ محام يقع يف الشركوابتلعت محامه صرختها، واستسلمت مذعو

وماكادت اليد تنسحب مبتعدة عن فمها حتى مدت يدها تلطم مفزعها 

 :قائلة

ركة، أمل أطلب منك أن ال كدت تقتلين، ركبتاي ال تقويان على احل -

 تفزعين؟

أمسك العْربي بيدها وراحا يبتعدان بسرعة كبرية، يف عمق الوادي 

 :لعربياألدهم وانطلقا، قال اجواده ركبا 
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 .أنا على يقني أنهم سيأتون الليلة -

، كانت خائفة، على وهي تلتصق خبصر العربي مل تستطع محامه أن ترد

 .حبيبها وعلى عرش أوالد سيدي علي فردا فرداعلى أسرتها، ونفسها، و

وصل ْحِميَده إىل البيت وأشار إىل رجاله مبحاصرته جيدا، وحني 

 :توزعوا رفع صوته

 .الشيخ لكحلياشيخ لكحل،  -

 . كأمنا كان ينتظره من خلف احلوش هووصله صوت

 ماذا تريد يامحيده؟ أمل تكفك األرواح اليت أزهقتها؟ -

 .بغلظة قاطعه ْحِميَده

امسع أيها الشيخ الننت، ال أريد منك مواعظ، أخرج إلينا محامه  -

 .لنأخذها إىل زوجها وسنغادر دون عودة، ولك منا األمان

 :ْل وإصبعه على الزناد، مستعدا لإلطالقرد الشيخ َلْكَح

 .محامه سافرت مع زوجها العْربي إىل حيث ال ندري -

أحس ْحِميَده أن احليلة قد انطلت عليه، فامتأل غضبا وحقدا، إن صدق 

الشيخ َلْكَحْل فستقوم قيامته، وكيف يتأكد؟ وأحس الشيخ َلْكَحْل مبا 

فإن تأكد  ،ليدخل البيت ويفتشه يفكر فيه فاقرتح عليه أن خيتار أحد رجاله

 .له عدم وجودها فعليه االنسحاب

وفعال أسرع ْحِميَده خيتار أحد رجاله الذي اندفع مسرعا إىل البيت، 

 :عند الباب وجد الطاهر يشهر يف وجهه السالح، قائال

 .ادخل بهدوء -

 :دخل الفارس البيت، وهو حيس أنه وقع يف مصيدة، قال الفارس

 هل ستقتلين؟ -

 :قال الطاهر

حنن ال نقتل من أعطيناه األمان، ادخل وفتش كل الغرف ثم  -
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 .انصرف

.. بعد حلظات خرج الفارس ليؤكد حلميده الفاجعة اليت مل يتوقعها

فركبه السعار، ودعا فرسانه إىل االنتشار حبثا عن محامه وحبيبها العربي، 

 . فانطلقوا ينزرعون يف األرض كلها

منه حيث كان يراقب األحداث، وانطلق خرج سي الطالب من مك

يهرول مطأطئا رأسه حد الركوع، عند البيدر كان الزيتوني يكمن، وقد 

 :أشهر بندقيته احملشوة موتا، قال سي الطالب

 .هربت مع العربي محامه لقد انسحبوا، -

 .سيعودون حتما، إنها احلرب اليت تأتي على كل شيء -

ب إىل بيت الشيخ لكحل وهما نهض من مكانه واندفع مع سي الطال

يتلفتان إىل كل االجتاهات، دون أن يتوقف ذهنه احلائر عن طرح األسئلة، 

اذا سيقول الناس عنهم بألسنتهم يف الذي فعله العربي، أين فر بها؟ وم

 احلادة؟ وأي اجتاه سيأخذه الصراع مع أوالد النش؟

** ** ** ** 
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شرقة كما العادة، زارتين حوبه يف مكتيب هذا الصباح، م

وجهها كقمر دري يوقد فوانيس قليب، حيتين حبرارة وجلست 

قباليت على األريكة، طلبت فنجاني قهوة وعدت ألجلس 

قبالتها، أحسست كأنها تتعجلين يف احلديث، لكين لزمت 

الصمت، كنت مرهقا، عيناي مثقلتان بنعاس شديد، ويعت 

فتني متتاليتني السكرترية فنجاني القهوة وانصرفت، رشفت رش

 .ساخنتني منعشتني

محلت حوبه فنجانها بأصابعها النحيفة وقالت قبل أن ترشف 

 :منها

 .أصبحت تدمن القهوة -

 :قلت بصوت خافت

 .كما ُأْدمن حبك حوبيت -

 :يحكت ورحت أحدق يف عينيها الكحالوين، قالت

أن أسلوبك قد  لقد أكملت قراءة ما كتبت، والحظت -

 .ريةألبس احلوادث عبق

 :قلت سعيدا باعرتافها

وال روايتك للحكاية إبداع، وكتابيت لروايتك إبداع ثان،  -
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 .معنى لرواية هزيلة اللغة واألسلوب

ا، كانت حوبه قد روت لي احلكاية منذ أسبوعني تقريب

، وكنت حريصا على وأنا أجلس مرختيا متلذذا بشهوتها

ق ماشاء فاسحا لقلمي اجملال كي حيلالتقاط كل تفاصيلها، 

 .له التحليق

 :وقد نطت الغرية من عينيها قالت حوبه

بالشخصيات النسوية وال مل يعجبين اهتمامك الكثري  -

الرومية شغفتك حبا، أنت سالفه  ، حتىهلا صفك الدقيقو

 .تعرف غريتي

كنت منتشيا جدا باحلكاية، ومتحمسا إلمتامها، كنت   

ريقة معجبا جدا بشخصية العْربي الذي محى حبه بط

بقدر إعجابي به كنت خائفا عليه، سرتوي لي لكن ذكية، و

حوبه يف لقائنا القادم اجلزء الثاني من احلكاية، وأرجو أن 

تسري بها حنو انتصار العْربي وتفوقه على أعدائه، حتى لو 

ايطرت أن تدوس على احلقيقة التارخيية، ال أحب أن أمسع ما 

بل  ،العْربي فحسب يؤمل ولو كان حقيقة، ولست متعاطفا مع

مع كل املقهورين حتى مع زكية بنت البغدادي، أحسست 

ستسلم بغضب شديد على سامل الذي فرط يف حبه بسهولة، وا
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الذي ملته كثريا، بل رمبا محلت له  لنزوات أمه وأخيه الزيتوني

حقدا، ليس من حقه أن يقهر أخاه، ليس من حقه أن جيهض 

وزكية ذات القد الرائع واالسم حبا مجيال رائعا أينع بني سامل 

 . اجلميل

جودة لقد أكدت لي حوبه قبل بدء احلكاية أنها مو

داخلها، هل هي فرع من محامه؟ لست أدري ملاذا كنت أراها 

ا ذكرت محامه تبدت لي ولست أدري ملاذا كلم كذلك؟

 مالمح حوبه؟

 :قلت حبماسة

 .أوالد سيدي عليعرش عندي شوق إىل أن أزور  -

كثري من مالمح املنطقة، شقت طرقات،  تغريلقد ت -

 .وظهرت غابات، ومدت شبكات الكهرباء واهلاتف

الرغبة امللحاحة كانت تتملكين يف أن أزور املنطقة، أن 

أزور القرابة، وأسلم على سيدي علي الولي الصاحل، أن أزور قبور 

الزيتوني، الشيخ لكحل، البغدادي، بلخري، أن أتنشق عبري 

ومتهم وحتديهم وتصديهم للظلم، أن أزور أوالد صربهم ومقا

، سيدي بلقاسم الولي الصاحل، سليل الصاحلني بوقبه سيدي

 .نفعنا اهلل بربكته
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أحست حوبه حبالة اهلوس اليت أصبحت أعيشها مع 

شخصيات الرواية، قامت من مكانها، مدت يدها مصافحة 

و مودعة، استلمت أصابعها الرقيقة يف يدي كقربة لطيفة، ل

يغطت عليها لطارت شعاعا، لتقاطرت لؤلؤا، قمت إىل جوارها، 

اندفعت مودعة، أعدتها، مل أشأ أن أطلق سراح أصابعها، تسللت 

أصابعها من بني أصابعي كنسمة هواء، قرأت يف عينيها 

احلاملتني ما كانت تردد على مسمعي دائما يف مثل هذه 

 .أعطين حرييت أطلق يديَّ: للحظاتا

 ..ْتوخرَج

برية من وراء ستار النافذة رحت أتابع خطواتها كحجلة 

 محامه تذكر شعر العْربي يف حبيبتهتنعم بالبهاء واأللق، وأنا أ

 

** ** ** ** 
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بقدر ما كنت مشتاقا إلمتام احلكاية كنت مشتاقا إىل 

أن أجلس إليها، أن أمسع منها حكاياتها اليت ال تنتهي، حوبه، 

أن أتصفح وجهها وردة أزلية ال تذبل أبدا، خرجنا من اجلامعة، 

وحدها السيارة كانت تتهادى على إيقاع موسيقى خفيفة وأنا 

 :أردد

 ليتنا ياحبوبيت وردتاْن

 على سفح صغري تبسماْن

 تزرعان فيه عطرا وأمْل

 لعسْلتشرقان أحلى من شهد ا

 نغرق يف يم العناْق..  ومساء

 . نهزأ بالليل وأحالم الفراْق

صفقت طويال، وهتفت حبرارة وهي تسمع كلماتي أمد بها 

 :صوتي، قالت

 .ما أحلى أن نسرق من الزمن حلظات خنلو فيها بأنفسنا -

ت سيارتي حيث أريد ومل تتوقع، ودون أن أستشريها وجه

 .حني أشرفنا على املكان هتفت
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 .هلل لقد جئت بي إىل عرش أوالد سيدي عليا -

أنفاس احملرك ونزلنا، كان اجلو ربيعا يعبق بشذا  أمخدُت

الورود، والطيور تهدي الكون باقات من األنغام احللوة، رفعت 

بصري، وجدت الزيتونة تقف متحدية على ربوة عالية، 

 :وقد أشرق وجهها فرحا تقول حوبه أسرعت

 .انهل رأيت؟ إنه تل الغرب -

، حط على تل الغربانوتهيأ لي الزيتوني وقد امتطى صهوة 

ذروتها كطائر اللقلق املذعور املنهك، يفرش جناحي برنسه 

 .األبيض، وختيلت َعيُّوَبه جيلس قريبا منه يفتل سيجارته

 :قالت وهي تشري بأصابع حنيفة كقطع البلور

هي ذي القرية، لقد تغري فيها كل شيء، تسعون سنة  -

 .لتغيري كل شيء كافية

 :ألعلى وقالتثم رفعت رأسها إىل ا

هذا هو اجلبل، صخوره مازالت ختزن أنغام العربي املوستاش  -

 .حني كان يعزف عليها فيزرع فيها االنتشاء

ورحنا ننحدر يف الوادي الذي شهد جرمية مقتل بلخري، 

 :توقفت حوبه جتيل الطرف يف كل أحنائه، وقالت

 .سقط قتيال يف هذا املكانأعتقد أن بلخري قد  -
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، بثقة كبرية يف مكان بعينهوويعت قدمها الصغرية 

 :مركزا نظري على قدمها قلت بامسا

 .رمبا، أنت أدرى ياكاهنة احلي -

ابتسمت هلذه الصفة اليت طاملا أطلقتها عليها، وهي فعال 

تبحث يف علم التنجيم واألرقام واحلروف، وتتكهن مبستقبل 

ها امسه أو تاريخ ميالده، وطاملا مددت أي شخص يذكر أمام

إليها راحيت مستسلما لتقرأ خطوط كفي، وراحت حوبه تربر 

، مشرية إىل صخور قريبة ميكن أن كأنها حمققة ختمينها

 .يتخذها الغادرون خمبأ هلم ملباغتة بلخري

مكان واحد بقي على حالته، ُقرَّاَبة سيدي علي الولي 

لوقار، كان للمكان رهبة، ال الصاحل، دخلناها وقد جللنا ا

تعبق بها اجلدران وال السقف وال األرض، ولكن روح الولي 

 .الصاحل اليت كانت حتلق يف املكان فتمأله طهرا ونقاء

عند جداره اخلارجي جلسنا، كان الربيع يفرش لنا بساطا 

 .بديعا وراحت حوبه تكمل حكايتها

 ..... أنبلغين أيها احلبيب الوسيم، ذو القلب السليم، 

** ** ** ** 
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  !! ..ما أصعب الغربة

 .ما أصعب أن تهجر الطيور أوكارا أينعت فيها اخلوايف والقوادم

ألن تسل للقروي روحه أفضل من أن تنتزعه من عبق أرض شهدت 

 .تفتق رجولته

كالقارب التائه راح العْربي يندفع بعيدا عن قريته وعرشه وهو الذي 

ولد يف أوالد سيدي علي، وبها .. منذ تسع عشرة سنة مل يغادر مكان والدته

 .. ال مساء عنده إال مساؤها.. تفتق على احلياة

وال عش أمان .. وال أهل عنده إال أهلها.. وال أرض عنده إال أرضها

 .. يلجأ إليه إال ُقرَّاَبة سيدي علي

وأي جحيم؟ .. ال حرج أن يذهب إىل اجلحيم محامه ولكن من أجل

 .. ولن يكون األخري.. ل من تغربليس هو أو

يعرف أن قلبه سينسلخ مرارا، ويسيل دمه تكرارا، وهو يتذكر كل 

وقرب  ،وقطيع الغنم، واجلابية، وقرب أمه واد،حتى اجل.. طيف من ذكرياته

املرفرفتني حواليه دوما، وجلسته على صهوة اجلبل وروحيهما .. والده

ص على أنغامه الطيور ب معه الفجاج، وترتاقيدغدغ قصبته فتؤّو

 .ات واألنعام، وتفتح بيوت القرية آذانها مسرتخية يف وداعةرواحلش

كان احلشد كبريا،  .دخل املدينة وجها لوجه مع احلريةوقف وهو ي

أمواجا واألصوات املتداخلة املرتفعة تصك اآلذان، وكان هرج الناس 

 .. ، إنه السوقأمامه يبتلع كل شيء متالطمة

، يتوجس خيفة من كل من يقرتب عبا يتلفت يف كل آنكان مرهقا مت

ذات األربع عشرة سنة أكثر خوفا وتعبا، تغشاها حسرة  محامه وبدت منه،

وراحت  ؟ما أقدمت عليه صوابهل : وتلح يف طرح السؤال ،وحرية
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وهي تستند إىل جذع شجرة سرو عمالقة، وقد  1تنكمش مدثرة بعجارها

، ترسل عينها اليمنى ط بها من متاعتشبثت أصابعها النحيفة مبا أحا

 .متسح املكان كله وتعود سريعا للعربي ،كنجم متوهج

 محامه يهدهدبيسراه  جوادهمل يبتعد العْربي كثريا، ظل وهو ميسك جلام 

ينثر األمن حواليها، وعلى كتفه ظلت مكحلته خيفيها جيدا حتت  بنظراته،

وداهمته وساوس  ،نحمتالو له أن الناس مجيعا شياطني برنسه األدرع، تهيأ

الشياطني  عباس؟ وماذا لو سلبه هؤالءالقايد مرعبة، ماذا لو حلق به رجال 

لن ميروا إال على جثيت، هم : وانتبه من تيهه مرددا وبندقيته ومحامته؟ جواده

 .ولد بلخري ال يعرفون رجال يسمى العربي

الكثني، ومد أصابعه يفتل شاربيه ، محامه وتقهقر خطوات مقرتبا من

 :وفوجئ بصوت يأتيه من جهة اليمني

 .ستاشوأراك حائرا يا م -

 :حماوال أن يظهر حتديا عجل العْربي يرد بسرعة

 .امسي العربي ،مرحبا -

العربي املوستاش، راقبتك طويال وظهرت لي حريتك، اطمئن أنا  -

 رابح، سي رابح، هل حتتاج إىل مساعدة؟ 

هل وراء رقة كالمه خديعة؟ كان وتساءل العْربي مدفوعا بهواجسه، 

سي رابح طويال حنيال عريض املنكبني يضع عمامة بيضاء، ويلبس معطفا 

جتاريا أسود، وسروال عرب بنيا، ال يبدو الشر على مالحمه، وليس للعربي 

رفع عينيه يف محامه، كانت أن خيطئ بفراسته الصافية متييز معادن الناس، 

فة، داعية يف سرها بالسرت واحلفظ، تثبت عينيها على كل حركاته خائ

 : ويردف وأخرجه سي رابح من حريته وهو حيدق فيه بعينيه العسليتني

                                                           
عند العامة ثوب أبيض حيجب املرأة كاملة، ورمبا مسوه احلائك، واملعجر يف : العجار -1

 . االفصحى ثوب تشده املرأة على رأسه
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 .احذر، قد حيتال عليك بعض الشياطني -

حدق فيه مليا مرددا يف سره، أليس هو واحدا منهم ورمبا أكربهم؟ ثم 

ما فتئ أن دفع هاجس اخلوف عنه، يف كل مكان يوجد خري وشر، وأسرع 

 : محامه قول وهو يتلفت إىلي

 .عمي رابح، أريد أن أبيع اجلواد ال أعرف أحدا يف السوق يا -

لكن سي رابح أعجب بكلمة  االيبدو أن فارق السن بينهما كبري

عمي، فراح جيذبه من ميناه بعيدا وجلسا على صخرتني كبريتني دون أن 

ودون أن يته، ودون أن تبتعد أصابعه عن بندق، جوادهيطلق العْربي جلام 

 :ه، قال العْربي خمرتعا قصة ولدت اللحظة يف خيالهيعن ناظر محامه تغيب

 .وادجئت بزوجيت ألعاجلها، ولذا أنا مضطر أن أبيع اجل -

تبسم سي رابح ونظر فيه وقد زوى عينيه، داللة شكه يف كالمه، ثم 

رفع صوته مناديا و، الذي حرن حلظات ثم استسلم سحب سي رابح اجلواد

حد جتار البهائم، وبسرعة عاد باملبلغ للعربي الذي أسرع يدسه حتت ثيابه أ

 :قائال

 .حفظك اهلل عمي رابح، لن أنسى لك معروفك -

ميد نظره باحثا عن اجلواد وقد غشيه حزن شديد،  ،ووقف أمامه مرتددا

هو الذي رباه مذ كان دون أن يراه، أليس من احلمق أن يفرط به بسهولة و

عان ما صرف تفكريه إىل محامه اليت مازالت تقبع يف مكانها مهرا؟ ثم سر

مأوى يبيتان يهم أن يسأله عن  تتابع كل حركاته، وعاد إىل سي رابح حائرا

 :فيه، وبسرعة قرأ سي رابح حرية العْربي فأخرجه من جبها

 ليس لك أقارب يف املدينة وال مأوى؟ -

 :سي رابحوقبل أن جييب العْربي الذي علق يف متتمته قال 

 .ستاش ضيفي اليوموأنت يام -

اليت راحت  محامه واندفع سائرا، فتبعه العْربي وقد محل املتاع من أمام



123 

 

، فال ُتظهر إال عينا تسري خلفهما يف عجارها األبيض تلفه على رأسها

واحدة، تتهجى بها الطريق، تدوسه حينا حبذائها، وترفعه بأصابعها حينا 

 .آخر

ممتلئه بوجوه متداخلة، ومرا بشوارع بائسة قذرة،  دخال مساكن متقاربة

ردد العْربي يف نفسه ال ميكن أن أعيش هاهنا، أنا قروي، يتغشاها الفقر، 

هم أن يوقف سي رابح ويعتذر له، ثم تراجع وهو خيرج وغريتي عالية، 

العربي األشجار، ساورت  هما بنيمن البيوت املرتاصة وينحدر بينبهما 

الرجل؟ وكيف إىل أين يسري بنا هذا : و يتلفت حلمامهوه الشكوك فتمتم

راح يتحسس بندقيته وخنجرا ينام مفتوح العينني أثق فيه ثقة عمياء؟ ثم 

 :حتت إبطه، فجأة توقف سي رابح وأشار بإصبعه

 . هذا بييت، اعتربه بيتك يا سي العربي -

، دخلوا حوشا كبريا تنفتح فيه ثالثة أبواب، وتغطيه أشجار عنب وتني

 :رفع سي رابح صوته ينادي زوجته

 .تركية، تركية -

 : يشري حلمامه بيده قائالراح يقول ثم 

 .تفضلي تفضلي بنييت -

عجلت زوجته خترج من احلجرة، وفهمت سريعا أنهما ضيفان 

 :قال سي رابحهما، فأسرعت ترحب ب

 .هي وزوجها ضيفان عندنا -

 :بفرحتركية ردت 

 .مرحبا بضيوف اهلل -

اليت دخلت على استحياء كاد ، محامه معداخل احلجرة تغيب  وأسرعت

منزوية ليلج بعدها العْربي وسي رابح حجرة يسقطها عند عتبة الباب، 

وهو يصر على وصف العْربي باملوستاش يضيفها إىل  خاصة بالضيوف،
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امسه يف كل مرة، ومل جيد العْربي حرجا يف ذلك، بل وجد فيه متعة، 

 .شاربان رمز للرجولة والنضجامُلوْسَتاْش أو ال

جلست محامه حيث أمرتها تركية، ومل تتخلص من عجارها حتى طلبت 

مت مطرقة يف استحياء، ومل مينع منها تركية ذلك أيضا، ولزمت الص

تمام تركية بإعداد القهوة أن تتهاطل عليها بوابل غزير من األسئلة، اه

خر سعيا منها إىل جتيب عن بعضها بسرعة واقتضاب، وتتمتم بالبعض اآل

ا عن التفكري يف كل شيء، أسرتها، عرشها، هالتملص، دون أن يتوقف ذهن

  ...العربي، و

ومل يكن العربي خمتلفا عنها، لقد انشغل سي رابح بالقيام بواجب 

الضيافة، وانشغل هو بالتفكري فيما أقدم عليه، وفيما ستسفر عنه األيام 

عباس جتاه الزيتوني والشيخ لكحل القادمة، وفيما سيقدم عليه القايد 

 .حني يعلم بهروب محامة

جا، كان مبجرد أن اسرتاحا قليال وشربا قهوة خر ،مل يدم بقاؤهما طويال

 :قائالاملدينة، سي رابح حريصا أن يعرفه على 

يالعربي املوستاش، أنت من اآلن ستصري ابن هذه املدينة وجيب أن  -

 .تعرف عنها كل شيء

إىل مكان فسيح، يقوم قريبا  ها اجلنوبي وأشار بإصبعهمر به عند مدخل

 :منه سور حجري وقال

 .إنه مدخل املدينة اجلنوبي ،هنا باب بسكرة -

قريبا من هذا الباب ميتد السوق على مساحة واسعة، قريبا منه احملكمة 

والسجن، ثم تتكوم مساكن وحمالت يتقامسها العرب واليهود، دق قلب 

لمة اليهود، هل هم بشر مثلنا؟ هل يظهر الشر على العْربي وهو يسمع ك

وأخرجه سي رابح من حريته وهو  ؟كيف هي نساؤهم وأبناؤهم ؟مالحمهم

 :بإصبعه داخله مشريايقف عند حمل كبري تباع فيه الثياب القدمية 
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 .هذا َحِييْم رجل يهودي يبيع الثياب املستعملة -

شيء مييزه عن العرب  وجحظت عيناه، إنه يرى رجال كباقي الناس، ال

 يْمِيغري لباسه، وغري َكبُّوَسِته احلمراء اليت يضعها على رأسه، وأسرع َح

مرحبا مصافحا، أحس العْربي خبدر يف يده وهي تلمس ألول مرة يد 

 :فاستعاذ يف أعماقه من الشيطان الرجيم، سأل َحِييْم ،يهودي

 .سبعندي ما يطلب وبسعر منا هل هو زبون يبحث عن سلعة؟ -

 .املدينةأعرفه على هو من أقاربي جاء لزيارتي، أردت أن  ،ال -

رد سي رابح، واندفع مبتعدا وقد دخل دكاكني أخرى تعرض الفضة، 

 مامهتذكر العْربي َحمُّو َلْقَباْيِلي الذي جاءه آخر مرة خبامت من فضة أهداه حل

وهل صاه؟ عربون حمبة وإخالص، وتساءل هل سيعود َحمُّو مرة ثانية مبا أو

وأخرجه سي رابح من سبحاته وهو ميكن أن يلتقي به يف هذه املدينة، 

 :يقول مشريا إىل داخل الدكان

وهذا حمل مشعون، مشعون املونشو، يهودي شيطان، يفعل ما يعجز عنه  -

 .املعافون

 وخرج مشعون مرحبا وقد تدلت من رقبته سلسلة غريبة، يضع كمَّ

هلة األوىل بذراع واحدة، تأمله العْربي لويسراه يف جيب سرتته، فيظهر ل

 :عن معنى املونشو، أسرع مشعون يقوليف نفسه متسائال 

 .هل هو عريس؟ سأختار له ما يشاء وبسعر يرضيك ياسي رابح -

 :ضحك سي رابح وقال مازحا

  هل جننت حتى أشرتي من يهودي مثلك؟ -

 :ضحك مشعون املونشو من أعماقه وقال

 متنا؟ألستم أبناء عمو -

استعاذ سي رابح مما مسع، وراح يبتعد مع العْربي املوستاش، على بعد 

 :خطوات سأل سي رابح العربي
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هل رأيت السلسلة اليت تتدىل من رقبته؟ تسمى الشِّيْكَلة، إنها  -

 .كحييم عالمة انتمائه الطائفي واملذهيب، وبعضهم يضع قلنسوة محراء

نه فهم فيما بعد أن اليهود يف لك ،مل يعلق العربي عما قاله سي رابح

التوشابيم وهم يهود العرب، : اجلزائر ينقسمون إىل ثالث طوائف

وامليغورشيم وهم يهود األندلس، ويهود ِليفورن وهم يهود أوروبا، كما 

 وراشباش (Ribash)أن هلم أولياء صاحلني منهم ريباش  علم

(Rashbach)  يف اجلزائر العاصمة، وميمون(Mimoun) سنطينةيف ق. 

فطن العربي إىل سي رابح وهو يرفع بصره إىل األعلى ويشري بسبابة 

 :ميناه قائال

تراك قبل أن يرحلوا عن هذه هذا املسجد الوحيد يف املدينة، بناه األ -

 .وكنيس لليهود ،األرض، وتوجد كنيستان للنصارى

 كان املسجد من احلجارة يرتبع على مساحة كبرية، ميد منارته عاليا إىل

السماء، الفرق شاسع بينه وبني جامعهم يف العرش، جامعهم الصغري ال 

دخال بعد ذلك دار البلدية، يتخذ إال كتابا لتعليم الصبية القرآن الكريم، 

ووقفا عند عني الفوارة، شربا من مائها وقد أحاط بها فرنسيون ويهود 

أطفال  تفرق بينهما مالبسهما، ويقف قريبا منهما بضع من اجلزائريني،

وكهول حيملون على أكتافهم صناديق خشبية، أشار سي رابح إىل متثال 

 :اليت ترتبع على عرش النبع وراح حيكي قصتها ريةا، املرأة العاملرأة الفتنة

نصب هذا التمثال هنا منذ أكثر من مخس وعشرين سنة، أبدعه  -

 Fransic du sant)فرانسيس دو سانت فيدال  الفرنسي النحات

fidel) وقد النبع قريب من املسجد، هل تعرف ملاذا يا العربي؟ ألن ،

فجرا، فأمر بوضع متثال  منه للوضوء أزعج احلاكم الفرنسي وجود املصلني

 . خيدش احلياء

فعال كان متثال عني الفوارة فتاة ساحرة تفنت املرء الناسك، وقبل أن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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يشبع العْربي نظره من تفاصيل اجلسد أسرع سي رابح جيره بعيدا عن 

 :وهو يشري إليه بإصبعه ويقول ،الشارع الكبري

منازهلم وحاناتهم، ومن كل هذا الشارع هو ملك للفرنسيني، فيه  -

 .الصعب عبوره

ارتفع صوت من بعيد حييي سي رابح، رد عليه التحية وقصده، صافحه 

حبرارة، وراح يسأل عن أحواله بكثري من احلب، حني ابتعدا راح حيدثه 

الشيخ مسعود بولقباقب، أو عمي مسعود كما تسميه املدينة كلها، إنه عنه، 

تعل يف السفلى نعال خشبيا، ويضع كسيح، يركب رجال على أخرى، وين

اثنني منهما يف يديه، ويشد صندوقه اخلشيب إىل رقبته بقطعة حبل، ويزحف 

كل صباح وخلفه حفيده إىل قلب املدينة ميسح للفرنسيني أحذيتهم، إنه 

 .ماسح أحذية

 :قال سي رابح مبرارة، وهو ينهي كالمه

كفراخ احلمام، مات ابنه الوحيد منذ سنوات، خملفا أوالدا صغارا 

الذي رأيته مع جده، يزحفان كل صباح علَّ فرنسيا أو يهوديا يتكرم  رجلهم

 . فيدعوهما إىل مسح حذائه، مقابل أجر زهيد، ورمبا ال يدفع هلما إال اإلهانة

( Varietie)مل ينس سي رابح أن مير بضيفه على قاعة سينما فاريييت 

السينما، وعن غلظة ليحدثه عن ماهية ( Marain)لصاحبها ماران 

صاحبها وغطرسته وشدة كرهه للعرب، وكيف ينزل بعصاه على ظهور 

األطفال اجلزائريني حني يقصدون السينما ملشاهدة ما يعرض فيها من 

 .أفالم

وبقدر ما أحس العربي حبقد على ماران اللعني بقدر ما هفت نفسه 

 .  إىل دخول السينما ومشاهدة ما يعرض فيها

قهى واطئ السقف، ينزوي يف ركنه األيسر حمسب مسود، دخال بعدها م

منشغل بإعداد املشروبات احلارة على نار خافتة، على  عامليقف خلفه 
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أرضيته فراش حلفاء وبعض الكراسي والطاوالت، يتكوم شباب وكهول 

يف حلقتني يلعبان، جلس سي رابح على كرسي مشريا للعربي أن جيلس 

 :فوق آخر، وقال

العرب، رغم ضيقها فهي متنفس للجميع، صاحبها عالل هذه مقهى  -

 .القهواجي، رجل طيب لكن اخلمرة كادت تذهب بكل عقله

على مهل، مل تكن عينا العربي وسريعا جاءهما عالل بقهوتني شرباها 

تثبتان يف مكان واحد كأمنا يريد أن يكشف كل شيء دفعة واحدة، دون أن 

ن أن ينسى محامه اليت تركها يف يتمكن من طرد الوساوس عن قلبه، ودو

بيت ال تعرفه، ذهل وهو يفاجأ بدخول امرأة يف الستني من عمرها جمدوعة 

أرنبة األنف، توجهت مباشرة إىل سي رابح مصافحة حميية، حيت العربي 

بعد ذلك حبرارة متفرسة يف وجهه وقد أدركت أنه غريب عن املدينة، 

عجل وانصرفت بعد أن اجتهت رأسا إىل احملسب شربت قهوة على 

 .همست يف أذن عالل القهواجي

 :بدد سي رابح حرية العربي وهو يقول

   . إنها حدة املخرومة -

ومل ينس سي رابح أن يعرج واكتفى فلم يشف غليل العربي، وخرجا، 

بضيفه على احلمَّام، وقفا خارجه وجلسا على كرسي حجري طويل، قال 

 :1رع إليهما بكأسي حارسي رابح وهو يطلب من اخلادم أن يس

هذا ياسي العْربي محامي، اشرتيته منذ سنتني، سللته سال من بني  -

 .أنياب الليالي

إىل جانب سي رابح، سي رابح الذي أحس العربي بالراحة وهو جيلس 

ذهن  إىل تقفزظنه رجال حمتاال فإذا به ميلك محاما، إنه ثري دون شك، و

وا قريبا من نبع عني الفوارة حيملون العربي صورة اجلزائريني الذين كان

                                                           
 .مشروب يتخذ من جذوع نبات اخليجالن، طعمه حار -1
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فسأل سي ويرتقبون أقدام النصارى واليهود متتد إليهم، صناديق خشبية، 

 :رابح

أال جيد أصحاب الصناديق عمال آخر غري مسح أحذية اليهود  -

 ؟والنصارى

 :قال سي رابح وقد علت وجهه مسحة حزينة

ينتظرون من  يظلون النهار كله أطفاال وشيوخا حيملون صناديقهم -

تافه، وقد ال  بأجريتكرم عليهم من املستعمرين فيطلب منهم مسح حذائه 

 . سبا وركالون ، وقد يشبعشيء دفع هلمُي

حني هما باالنصراف أقبل أمقران، شاٌب لعله جتاوز العشرين بقليل، 

معتدل القامة مفتول العضالت، يف يديه خشونة وغلظة، ماكاد يسلم 

 :يقدمهابح ويصافح حتى راح سي ر

 .هذا صديقي وأخي أمقران، أشهر حداد يف اجلهة كلها -

 :وحتول إىل العْربي سريعا وراح يقدمه

 .وهذا ضيفي العْربي املوستاش -

وراح أمقران يصافحه مرة ثانية مركزا نظره على شاربيه الكثني، طلب 

َحمُّو إىل العشاء عنده مع سي اهلادي ومنه سي رابح أن يصحب مساء 

، اعتذر أمقران وانصرف سريعا، لقد بدا مشغوال مهتما، وتساءل ضيفه

لقبايلي االعْربي يف نفسه عن َحمُّو الذي ذكره سي رابح، هل هو َحمُّو 

 الذي يعرفه؟

يف الطريق راح سي رابح يتحدث عن صديقه أمقران بكثري من احلب 

عامل جمد وذكي، وابن عائلة واإلعجاب، من أهم ما ذكره أن أمقران 

، هاعنده حساسية منأصيلة، يعمل يف املدينة منذ سنوات طويلة، لكن 

هو يرفض أن ينقل أسرته إليها، إنه يسكن يف القرى القريبة فولذلك 

حيث تشتغل أسرته أيضا يف الفالحة وتربية املاشية، أحس العربي بضيق 
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 وما الذي جاء به إىل هذا املكان القذر؟: يف نفسه، وتساءل بقلق

ا خارج البيت، على حصري قديم، كان سي رابح يسند ظهره مساء جلس

إىل اجلدار، ويعبث يف يده بقرن الشمة، الذي يتخذ من أعلى قرن ثور، 

ويوضع له مغط خشيب مطرز بالنحاس املزخرف يتصل ويطرز، يطلى 

بسري جلدي يسهل فتحه، وكان العربي جيلس قبالته يطوي ساقيه وقد 

 .جلديدبدأت مالحمه تطمئن للوكر ا

رفع سي رابح الغطاء، ودس سبابته وإبهامه، استل ذرات من الشمة 

 :وراح يستنشقها يف نشوة، ثم سلم القرن للعربي قائال

 .متتع يا العربي امُلوْسَتاْش متتع، إنها تدغدغ املخ -

 :وتسلمها العربي ففعل مثله، قائال

 .اهلل لقد ذكرتين والدي يرمحه -

اسرتد سي وقد دغدغت الشمة منخريه،  غرق العربي يف عطاس شديد

 :رابح قرنه وقال

هذا القرن لصديق الطفولة، سعدان الغول، حني مسع بثورة عني  -

 .توتة أسرع لالشرتاك فيها، وهناك قضى شهيدا، اللهم ارحم الشهداء

 :أطرق العربي وقد جتلل باحلزن وقال

أيضا يف  حممود، اشرتكسي أخي اهلل يرحم الشهداء، لقد ذكرتين ب -

 .درس يف الزيتونة ،الثورة واستشهد فيها، كان عاملا كبرياهذه 

احلزين الذي أدخل  تنحنح سي رابح وغري احلديث، ليخرج من النفق

 :فيه العربي

قبل نهاية احلرب العاملية، كنت يف مقتبل احلياة، دخلت هذه املدينة  -

 . كلمح البصراألعوام مرت وقد 

ة خترج إليهما بالقهوة، وضعتها بينهما أطرق العربي حياء وتركي

 : وقالت
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 . ، البيت بيتكم، ومحامه يف حفظ اهلل، فال حتمل همهاأهال بك ولدي -

قام متلعثما وقبل رأسها امللفوف باحملرمة، دون أن يرفع نظره ودون أن 

 :  يتبني مالحمها، راح سي رابح يصب القهوة، سأل العربي

 . حلرب العامليةياعمي رابح مل أفهم معنى ا -

سلم للعربي فنجانا، رشف من فنجانه، وراح حيكي عن األملان والرتك 

وفرنسا واحلجاز ودمشق ومصر، واختلطت األمساء يف ذهن العربي ومل 

أما اآلن فصار يراه  ،رجال شهما وشجاعاشيئا، كان يرى سي رابح  يفهم

اجلميع يف شيئا، وأمامه عاملا أيضا، سي الطالب يف عرشهم ال يساوي 

شيئا، يعيشون يف كهوف أمامه العرش ويف كل العروش أيضا ال يساوون 

 .العداوة والبغضاء

نام العربي عميقا كما ينام األطفال الصغار، ماقام به أرهقه كثريا، 

وأرهق حتى هواجسه ووساوسه، لكنه استيقظ مع الفجر كعادته دون أن 

ويتسلل خارج البيت  وء،بهدوهو يقوم يتحرك من مكانه، الحظ سي رابح 

 : حماوال أن ال يوقظه، أسرع العربي بالتحية وهو مايزال ممددا يف فراشه

 .صباح اخلري عمي رابح -

 : رد وهو يقف يف شق الباب

 . مل أشأ أن أوقظك، البيت بيتك أنا خارج أطلب رزقي ،صباح اخلري -

معه  اندفع العربي واقفا وراح يلح يف الذهاب معه، البد أن يكون

 .أيضا

ظل العربي يتتبع كل تصرفات سي رابح، بدا له خبريا بالناس، عارفا 

خبباياهم وأسرارهم، وكان يضرب له أمثلة حية منطلقا من جتاربه معهم، 

 .1لقد اشتغل عندهم مجيعا، عربا وفرنسيني ويهودا، محاال وفالحا ومحاجميا

وهو يدخل احلديد زار معه أمقران يف حمله، واكتشف معه مهنة احلدادة، 

                                                           
 .احلماجمي هو العامل يف احلمام -1
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كما الن للنيب داود، فيشكل منه يف الفحم احلجري، فإذا به يلني بني يديه 

برباعته ما يشاء، حدوات وحماريث وخناجر ومناجل، واكتشف معه احلمام 

والناس يتوافدون عليه فرادى ومجاعات، يتخلصون من مالبسهم، يسرتون 

الفخذين، ثم يدخلون، عوراتهم بقطعة قماش يربطونها عند احلزام وبني 

يتعرقون، يدلك بعضهم بعضا، ثم خيرجون ليتمددوا وينعموا باحتساء 

  .احلار والزعرت

وهما يؤوبان مساء، طلب العْربي من سي رابح أن يعينه على اكرتاء 

لقد اطمأن أخريا إىل املدينة وليس له خيار يف أن يقيم بها هاربا منزل، 

لع اخلبري كأمنا حياول أن يتعرف على حببه، تطلع فيه سي رابح مليا تط

 : حقيقته وقال

 . إما أن تسكن يف حارة، أو يف منزل منفصل -

مدخل واحد، حوش واحد، حتى مكان : احلارةمفهوم وراح يشرح له 

 : قضاء احلاجة مشرتك، قال العربي معلقا على ما قال سي رابح

 .أعوذ باهلل -

 :قال سي رابح وهو يضحك

ال تقبل هذه املساكن، سأكرتي لك عند أحد  أعرف أنك قروي -

 .أصدقائي

 : كاد العربي يقول له

 ومل ال تبقيين معك؟  -

وجل سي رابح كهف الصمت، كان يدير خيزرانه يف ميينه ويضرب 

احلجارة الصغرية فتندفع مغردة بعيدا، إنه مقاتل أيضا، كان العربي يعيد 

 : ء قال له مرتدداإىل نفسه كل ما مسعه منه أو رآه، بعد العشا

 .سأمسح حلمامه كي تبيت معك، أعرف أنكما يف شوق لبعضكما -

اندفع العربي جملال باحلياء رافضا حتى ال يرتك له فرصة إرغامه على 
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ذلك، طمأنه أنه لن يفعل إال ما حيلو له، ورفع صوته مناديا محامه اليت 

وجهها إىل أقبلت وقد غطت كل جزء منها، ودخلت خائفة مرتددة مولية 

وباءت كل  ،بالبكاء محامه اجلدار، انسل سي رابح خارجا، أجهشت

حماوالت العربي إلسكاتها بالفشل، حني أفرغت شحنتها، مسحت 

 قبلة خجلى على خدهاطبع ه، ضمها إليه، ويطوقها العربي بذراع دموعها،

 : قائال

 . أعرف أن األمر صعب ولكن عليك أن تصربي، ستنفرج قريبا -

عن حالتها يف بيت سي رابح، أكدت أنها تعامل كابنة مدللة،  سأهلا

ثم راحت حتدثه عن شوقها ألسرتها، وعن خوفها عليهم، حتى .. ولكن

العربي كان خائفا، لن يرتك عباس اخلنزير الفرصة متر لالنتقام، الشك أن 

خيبته ستكون جرحا غائرا يف كرامته إن كانت له كرامة، وعدها العربي 

 .ل عنهم غداأنه سيسأ

يف عجارها األبيض ضمها إليه يف حزنها كما قبل أن خترج ملفوفة 

 .مهيضة اجلناح محامة ركية وقد رآهاوأطلقها لتعود إىل تطويال، 

وراح حيكي دون توقف، املوستاش بعد العشاء، انفتحت نفس العربي 

عن  حدث سي رابحكان كالربكان اهلائج الذي ضاق ذرعا حبممه الكاوية، 

عباس الظامل، عن القرابة، عن القايد شيء، عن والده املغدور، عن  كل

 : وقال سي رابح ، بدا الِبْشر على مالمحمحامه فراره مع

زوجتك، كان ميكن أن  محامهأنت رجل، مافعلته عني الصواب، و -

 .تدخل بها

كم كان العربي ظمآن لذلك، ولكن كانت نيته أن ال يفعل إال بعد أن 

يدعو بعض من يعرف حلضور الوليمة ولو كانت صغرية، ثم يكرتي بيتا و

ليست حبيبته فقط، وال زوجته  محامه يدخل بها حتى ال حيس أنه اغتصبها،

وشرف وكرامة كل أبناء عرش أوالد  ،فحسب، بل هي أيضا شرفه وكرامته
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 .سيدي علي

كانت فرحته كبرية حني كان جيلس مع سي رابح يف خيمة السوق   

 : ، حني زف إليه ما مل يكن يتوقعه قائال1ويشربان قهوة اجلزوة يأكالن محصا

ما خيبت أبدا شخصا قصد بابي، ولن أخيبك املوستاش ياالعربي  -

أبدا، من الغد سأتعاون معك وأبين لك بيتا جبواري، اسكن فيه لوجه اهلل 

عرسا بهيجا، أعرف أنك رجل شريف ال  مامهتعاىل، وسنقيم لك وحل

 .وأنا أحب الشرفاء أمثالك تطأطئ هامة، وال، قبل ضيمات

 : وقد بدت الفرحة على مالحمه قائالاملوستاش أسرع العربي 

 .نسى فضلك، لن أعمي رابح حفظك اهلل -

حلظات ثم سأله عما حيسن من املهن، رد العربي سي رابح سكت 

 :مرتددا

 .ال أحسن إال الرعي أو الزراعة -

 :ثم ضحك وقال

 .القصبةوأحسن العزف على  -

 .قال سي رابح وهو ينهي قهوته

 .كنت أفكر يف أن أشغلك عند الطبيب َقْج -

الطبيب؟ وما عالقيت أنا بالطب؟ وقج؟ من هو : تساءل العربي يف حرية

أسئلة حائرة، وأخرجه سي رابح من يف نفسه َقْج هذا؟ راح العربي يطرح 

 : حريته قائال

 . قج طبيب يهودي -

باهلل أن يكون عامال عند يهودي أو تاش املوسواستعاذ العربي 

نصراني، أحس سي رابح بامتعاضه، فراح يعدد له صفات هذا الطبيب 

                                                           
قهوة حتضر على احلطب، ولعلهم أخذوا امسها من اجلذوة ثم أبدلوا الذال زايا، ولعل  -1

 . الكلمة وردت إلينا مبدلة من املشرق، فهم الذين ينطقون الذال والضاد والظاء زايا
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مؤكدا على عالقته الطيبة بالعرب، بل راح يؤكد أيضا أنه صديق له، 

 : وطاملا قدم له اخلدمات اجلليلة، ثم استدار إليه قائال

الفرنسي، ( Franco) فرانكوسأتوسط لك عند السيد  ،وجدتها -

فرانكو رجل غين جدا، يستولي على مئات اهلكتارات، ويشغل الناس فيها 

 ايقيمه ةريفيدارة كما له كالعبيد، وله داخل مدينة سطيف قصر فخم، 

سأشرتط عليه أن يكلفك باالهتمام حبديقته ال على ضفة وادي بوسالم، 

 . غري

 ،أن يرد دون وهو يسمع هذه الفكرة املوستاش اقشعر بدن العربي

مابال سي رابح يفر به من اليهودي إىل النصراني؟ كمن فر من األفعى 

الرومي الذي احملتل؟  1خادما عند الرومييقبل أن يكون هل إىل الثعبان، 

لقد رفضها أجداده على مر الزمن، فكيف يستغل اجلزائريني كالعبيد؟ 

أن اطمأن واثقا  ردد كل هذه األسئلة احملرية يف نفسه، ثم مافتئيقبلها هو؟ 

يه اخلري، ولو كان إال ما ف ولن خيتار له ،رجل طيب وذكيأن سي رابح 

 .فضلري عه وما كانخادما م أنانيا ألبقاه

لقد أثارت مدينة سطيف يف قلبه رغم كل شيء الدهشة واالنبهار، لقد 

كانت وهي جتثم على هضبة عالية حتيط بها سهول الرتبة السوداء املتدفقة 

ال كاجلازية اهلاللية وهي جتلس عروسة يف هودجها املزدان، وكانت ماء وغال

تطوقها حقول القمح املتماوج  بسنابله الطويلة كشعر اجلازية املتدلي على 

 . كتفيها

آفاقا جديدة مل يكن هروب العربي املوستاش إىل املدينة فتح وقد 

راح هو ، لقد بدأت محامه تتأقلم بصعوبة مع احمليط اجلديد، وينتظرها

قول يغمس نفسه فيه بقوة ناسجا عالقات جديدة واسعة، مرددا دائما 

 :اجملدوب

                                                           
 . الفرنسي يقصدون بها -1
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 َو ْكبرْي الَقوْم ِطيُعو ،سافْر تعرْف الناْس

 ِبيُعو  رْش َو الرَّاْس ْبَنْص َفلْســـْكبرْي اْلك

 رغم هذه القلوب الدافئة اليت بنت له عشا من احملبة والود،ولكن 

إال أنه مل يستطع الليلة أن يسوق النوم إىل  حياة،وهذه املدينة املتدفقة 

تقلب جفنيه، تدفقت يف أعماقه كل عواطف الشوق واحلنني واحلزن، 

طويال يف فراشه دون جدوى، راح يعيد إىل ذهنه كل الذكريات اليت 

مرت به، يتذكر أهله فردا فردا، يتذكر العرش شربا شربا، يتذكر لقطات 

محل وحزنه، فجأة زاره شيطان الشعر، وكلمات وحوادث تثري فرحه 

قصبته وخرج، عند الباب جلس يداعبها مرسال إيقاعا خافتا حزينا 

 :مرددا

     !ي ِباهلل، ما اْقــَواِنيـــــــياليْل َخبَّْرن

 لي ْو ِجـرَياني؟ــْت َأْهـــــِكيْف َخلِّي

 ي ما َهنَّــاني     ــْن يبـكـــــَقْليب َلْحزي

 اْحَمل اْهـَواني  ل ُغْرْبيت ماــــما ْحَم

 َزاني   ــــــريب َزاَدْت اْحــــَراِني ْغـ

 ـاني ــــــْتَكْسروا َكْرِعَي ْوَزاُدو َجْنَح

 الليـرْف ِفاَلْعــــيا ِريْتين ُقْمري ْنرْفـ

 اِلـيــــــْل اْلعـْنطرْي َمْن ْجبْل جَلْبــ

 والي ـاْعَمامي َو اْخـ: ليــــْنزوْر َأه

 اليـالديْن ْوِسيِدي ْعِلي اْلغْنزوْر الو

 واليـــياربي َلعِزيْز فرْج َهمـي و اْه

 الِلـيــــْبَجاْه اْلَعدناْن ْو ِسيِدي اجْلي

** ** ** ** 
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2 

يتقدمهم ْحِميَده وعلى مالحمهم  الزوالمع القايد عباس عاد فرسان  

وهم ال والعربي وهم يبحثون عنهما،  محامه خيبة مريرة، منذ أن افتقدوا

وهو يصيح يف وجوههم القايد عباس خيَّرهم ون كل يوم إال خائبني، يعود

 : ذلك الصباح

 .رصاصات تأكل أرواحكمانتظروا إما أن تعودوا بهما معا أو  -

ومل يعقب فاندفعوا كاجملانني يسألون كل من جيدون، ويبحثون يف كل 

، من دونهمااليوم كما األيام السالفة ، وهاهم يعودون فيه مكان يشكون

تلقاهم القايد عباس خارج بيته، حتت شجرة الزيتون اليت توعد اجللوس 

وقد بدا يف وجوههم فجأة عباس القايد صرخ حتتها، وقفوا أمامه صامتني، 

 : وكان يف عينيه انتفاخ وامحرار ،عليه املرض

 .عليكم اللعنة ؟طفل وطفلة يعجزان ْحِميَده اجلبار ورجاله -

ه تإىل فراشه، لقد ساءت حاللقايد عباس اوعاد فانصرفوا متفرقني، 

ت خنجر العينني، وأمل يف البطن كله، وطعناكثريا، دوخة ميتد تأثريها إىل 

حيسها يف صدره كله، ياَلَتشفي األعداء فيك ياعباس ياسيد الناس، يا 

 .ألضحوكة األعداء يا عباس يا سيد الناس

نده دون أن ينطق، مل عاد إليه ْحِميَده مبفرده، جلس طويال ع ذلك املساء

 عباس أيضا، ومل يطلب له قهوة كما تعود، جترأ ْحِميَده وقالالقايد يتكلم 

 :كاسرا حاجز الصمت

 .سيدي عباس، عندي خطة جهنمية، إن شئت نفذناها -

واصل معرضا عن النظر يف وجهه، عباس يلزم الصمت، القايد ظل 

 :محيده

 .فيها حل سحري نعيد به الفارين -

عباس صامتا، لكنه كان يتمنى لو يسرع هذا احليوان لقايد ااستمر 
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 :اجلبان يف تقديم وصفته السحرية، تنحنح ْحِميَده وقال

 .خنطف الطاهر بن لكحل -

عباس جيلس يف مكانه حمدقا يف ْحِميَده باهتمام دون أن القايد واندفع 

 :ينطق، تشجع ْحِميَده وواصل

سلم ابنته ليحمي ابنه الوحيد، ال شك أن الشيخ َلْكَحْل سينهار وي -

 .ورمبا سينقلب ضد أوالد بلخري مجيعهم

 :عباس متحمسا للفكرة القايد قال

 . أريد تنفيذها الليلة -

 :وقد أحس بعودة مكانته املهدرة ،قال ْحِميَده بهدوء   

ريد أن خنطفه مساء وهو عائد بغنمه إىل بيتهم، ميكننا االختفاء عرب ن -

 .أن يرانا أحد تضاريس اجلبل دون

وخرج ْحِميَده لريسم اخلطة لرجاله ويبدأ التنفيذ، ليس أهم لديه اآلن 

سوى االنتقام من أوالد سيدي علي مهما كلفه ذلك، شاهد خليفة ْحِميَده 

بيت  ثم ينطلقون مبتعدين عنمع شياطينه كما تعود أن يسميهم  جيتمع

ألقوا القبض على  عباس فتوجس خيفة، حركاتهم تدعو للريبة، هلالقايد 

  ؟محامهالعربي و

مر ْحِميَده وأعوانه مدججني بأسلحتهم قريبا من بيت خليفة، انتظر 

حتيتهم فلم تأته، انتظر أن يسألوه عن زوجته املريضة منذ أيام فلم يفعلوا، 

 :حيته كاحلبل يوثق بها قدمي محيدهذف بتق

 .مساء اخلري سي محيده -

 :واصل خليفة ومل يرد ْحِميَده، ومل يتلفت،

 هل قبضتم على الكلب والكلبة؟ -

 القبض عليهما، أم يفرحك فرارهما؟ ال، هل يسعدك -

غاضبا وراح يبتعد دون أن ميهل خليفة، كان على يقني أن محيده رد 
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 :خيبتهم تسعده، قال ْحِميَده ألحد معاونيه بغضب

 .نه جاسوس حلساب أصهارهإهذا الكلب جيب أن يشنق ذات يوم،  -

خلد اتكأ خليفة على جدار احلوش، وطلق ْحِميَده وأعوانه يبتعدون، ان

 .هلواجس تتقاذفه كريشة يف مهب الريحالقايد عباس 

مل يربح خليفة بيته هذا اليوم، حال زوجته املريضة يبعث على القلق، 

خرجت صفرة شديدة يف عينيها ووجهها، وصحتها تنهار بسرعة كبرية، 

 خليفة ظهورترقب د بصرها مت أمام الباب وقفت طويال الروميةسالفه 

، وما كادت تراه حتى راحت تسرع اخلطو باجتاه بيته، وجدته قد دون جدوى

مرحبا، ماكاد يراها حتى انصرف إليها بقرته العجفاء، غرق يف إطعام 

 :قال خليفةودخال البيت، 

 .أحتسس مصيبة قادمة -

 :ويف عينيها بريق حزين الرومية سالفه قالت

ر شجرة ضعيفة، اولسنا حتتها إال كأزهاملصائب تتواىل كحبات الرَبد،  -

 .؟ ليس بأيدينا إال املقاومةياخليفة ماعسانا نفعل

 :وصمتت، قال خليفة مشريا بيده

 . تفضلي، تفضلي -

الرومية وجلست قرب الزوجة املريضة، كانت ممددة سالفه  دخلت

د اكتسح كل جسدها، وكان أملها يف بطنها شديدا، وكان االصفرار ق

لك اهلل خليفة، : باخلوف وهي ترى حالتها، رددت يف نفسهاسالفه  أحست

 .كأنك وجه حنس على زوجاتك

 :سأل خليفة

هل من حل ملرضها، فكرت يف أن أزور بها أحد األولياء الصاحلني،  -

 . أو شيخ إحدى الزوايا

 :وهي خترج من جيبها صرة صغريةالرومية سالفه  قالت
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 .قليل من البارود سنشعله يف رأسها، واهلل الشايفهذا  -

يف مكانها  مستسلمة وماهي إال حلظات حتى كانت الزوجة جتلس

وخليفة تدور عيناها يف مججمتها اليت انكمش عليها اجللد، حيث كانت، 

 ضاغطا على رأسها بكلتا يديه، وكانت ،يسندها من اخللف ماسكا جسدها

، الذي لبس أكفانه ر منتصف رأسهامبوسى شع صدالرومية حتسالفه 

ومبهارة وسرعة راحت تثلم اجللد حتى يتدفق الدم منه، جتففه بقطعة 

قماش، ومتعن يف ضغط اجللد حتى تتدفق أكرب كمية من الدم، قالت 

 :مركزة بصرها على اجلراح خلليفة

 .أرأيت؟ دمها أسود، إنه املرض يغادرها إىل غري رجعة بإذن اهلل -

 .إن شاء اهلل -

 ا تفعل سوالفهوثقته مهتزة مممثبتا عينيه يف الدم املتدفق قاهلا خليفة 

أصابعها إىل البارود، وراحت تذريه على اجلراح سالفه  ، مدتالرومية

 :قائلة

 .البارود سيمعن يف امتصاص املرض، ثم نشعله فيقضي عليه -

يف أطل اهللع من عيين املريضة، لكنها ظلت مستسلمة، ويف قلبها أمل 

البارود فارتفعت النار إىل األعلى، الرومية سالفه  الشفاء، أشعلت

راح خليفة ميسك رأسها جيدا، وقد زم وانتشرت رائحة البارود والشعر، 

شفتيه يهم أن يطفئ النار إن هي جتاوزت حدودها، وخبت النار فجأة، 

ها دمدمتمتمة بأدعية يف خفوت، ختمر رأس املريضة جيدا، سالفه  أسرعت

 :ليفة يف فراشها قائالخ

 .بارك اهلل فيك -

 :موجهة نظرها إىل املريضةسالفه  قالت

 .بالشفاء أخيت، كل الذين عاجلتهم شفوا -

خلليفة عن خوفها من مرضها، صمتت حلظة سالفه  عند الباب عربت
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 :ثم قالت مشرية

 .ر خطري، يف سطيف طبيب يهودي ممتاز امسه َقْجْيفَّمرض الُص -

 : دهشةقال خليفة يف

 !يهودي؟ -

له قدرة عجيبة على شفاء املرضى، وهو طيب يعامل العرب  -

 .باحلسنى ميكن أن تأخذ إليه زوجتك

 :رد خليفة وعلى وجهه تعجب واستنكار 

 حنن ال نعاجل حتى عند النصارى، فكيف نعاجل عند اليهود؟ -

خارجة، عند الباب حدثها عما رآه من محيده الرومية سالفه  ومضت

رفعت  ،، وعن شكوكه اليت تنتابه حول أهداف حتركاتهم، مل جتبهاطينهوشي

عن ابنها يوسف فيه عينيها مرارا ثم انصرفت، هم أن يعيدها ليسأهلا 

 .وعاد أدراجه إىل البيتثم لزم الصمت  ،مدةالذي تغرب منذ 

الروح، ودفنت يف موكب الزهرة بنت ساعد يف الغد أسلمت زوجته 

الرومية وهي سالفه  ا، وبعض من أهله، علقتحمتشم، بعض من أهله

 .  الدنيا بالوجوه واآلخرة باألفعال: تشاهد املوكب

** ** ** ** 

 

3 

راح سي رابح يتأمل البيت من خارجه صامتا وعلى مالحمه فرح   

انتصار، أنهى العربي امُلوْسَتاْش كنسه من الداخل وراح يدفع أمامه 

 :مشرق احمليا  رة صغرية، قال رابحاألتربة خيرجها متجها بها إىل حف

 .هذا بيتك يا العربي هنيئا لك -

قال العربي امُلوْسَتاْش ويف نفسه ختتلط عواطف الفرح واحلزن، 

 :ومشاعر االنتصار واالنكسار
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 .هذا عندي قصر، أفضل من بيتنا يف القرية ألف مرة -

ى رابح علسي وردد يف نفسه، ولكنه بال روح، بال فرح مشرق، ضرب 

 :كتفه قائال

مبارك عليك، سنرتك أمر ترتيب األثاث للنساء، اسرتح قليال سأعود  -

 .للمدينة، هناك ترتيبات تنقصنا

استلقى العربي امُلوْسَتاْش على قفاه، واضعا راحتيه حتت رأسه، ودمعت 

عيناه، لقد انقطعت عنه أخبار أهله متاما، أي مكروه حلقهم بعده؟ وكم هي 

نى لزواج ال حيضره أخوه الزيتوني، يتجرعون؟ مامعمرة الغصة اليت 

ويتسابق  ،والطبول ما معنى لعرس ال يدوي فيه البارود وأخوها الطاهر؟

؟ ما معنى لعرس ال يرتفع فيه صوت ويرتفع صوت الرباحالفرسان، 

، ويتنافس املدعوون على أكل الكسكس واللحم؟ يرقصنو النسوة يغنني

 لكن جيب أن يتم، حتى ال يبقى غريبا عنإنه زواج أشبه باالغتصاب، و

 .، وال تبقى غريبة عنهمحامه

مل يتجاوز عدد املدعوين الستة، أبرزهم أمقران احلداد وسي اهلادي، ومل 

 :يدم بقاؤهم طويال حتى بدأوا ينصرفون، قال أمقران للعربي مسرا

الحتمل هما، هذه الليلة تأتي مرة يف العمر، اطرد كل اهلواجس  -

 .رةالشري

 عن ابتسامة، حتى كادت حدبة الشمة تسقط من حتت وجهه أشرقثم 

 :العليا وقال وهو يربت كتف العربي املوستاش شفته

 .جيب أن تثبت رجولتك الليلة، الرجل من الليلة األوىل -

، خبطوات خجولة حزينة، كانت محامه دخل العربي امُلوْسَتاْش على

ية متألها كأمنا ترتاذذ من الغرفة مضاءة بشمعتني، وكانت عطور زك

جتلس يف الزاوية موشحة بعجارها األبيض، دون أن  محامه السقف، وكانت

تبدي حركة، جلس إىل جوارها بهدوء، رفع العجار عن رأسها، بدت له 
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، كما تعد حوريات اجلنة، قال العربي 1تركية قمرا دريا، لقد أعدتها اَلالَّ

 :أن جيرح صمتهاامُلوْسَتاْش بصوت خافت كأمنا خيشى 

 .محامه -

وارمتت برأسها يف صدره، جتهش بالبكاء، كأمنا كانت تنتظر كالمه 

أن  ،أن تهمي ،لتهمي عيناها، طوقها بذراعيه، حق هلا أن تبكي، أن تنتحب

تندلق كما السماء الكئيبة، ال يستطيع قلبها العصفوري أن يصمد أمام 

قور، ظلت صور أبيها توحش الصيادين، أن يتحدى جربوت النسور والص

وأمها وأخيها والقرية مجيعا تلح على خميلتها، أسئلة حارقة ذاحبة ظلت 

تطاردها، مل تستطع هدهدة اَلالَّ ُتْرِكَيه أن تقمع احلزن فيها، اَلالَّ ُتْرِكَيه اليت 

تشبه البلسم، ظلت تتناثر على قلبها روحا من احلب ورحيانا من العطف، 

املرتعش رذاذا من التحدي والصرب، وحكت هلا  ظلت تنازَّل على قلبها

 .كثريا عما حلقها من املآسي لتعترب وتصمد وتواجه

مل تنفصل عنه، ومل ينفصل عنها، باتا كتلة واحدة، ناما متعانقني، دون 

 .أن يتفوه أحدهما حبرف مع اآلخر، باتا جيرتان األحزان، واآلالم، واهلموم

 رمحة؟ ِلَم تقسو علينا أيها الدهر دون 

 مل تالحُقنا لعناتك يف كل حلظة من حياتنا؟ 

 مل تعمى عن الظاملني واجملرمني؟ 

 هل أنت ظامل جمرم أيضا؟ 

 اذهب بعيدا عنا

 دع زهرة حبنا تعبق بالشذا

 دع طائر عشقنا حيلق يف السما

 .شرق بالسنادع فجر عواطفنا ي

واقفا يف  ه، اندفعامُلوْسَتاْش صوت سي رابح ينادي تناهى إىل العربي

                                                           
 .اَلالَّ تعين السيدة، وتطلق عادة على املرأة الكبرية املسيطرة على البيت -1
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 :مكانه، لبس ثيابه وخرج، بادره

 .صباح اخلري -

 .صباح اخلري عمي رابح -

 :أشرق وجهه بابتسامة عريضة وقال

 .مربوك عليك، تعال ستأتينا خالتك تركية بالفطور -

طاطأ رأسه ومتتم بكلمات خجلى مل يفهم حتى هو معناها، دعاه إىل 

ءتهما تركية حبليب وكعك ما بيت الضيوف اليت أقام فيها من أول يوم، جا

أكل مثله يف حياته، قال سي رابح مشجعا ليكسر طبقة احلزن الغليظة 

 :اليت كست مشاعره

ال حتمل هما، عمك رابح معك، غدا جيب أن تبدأ العمل عند  -

 .الرومي

ودس يده يف جيبه، أخرج رزمة نقود، دسها يف يد العربي امُلوْسَتاْش 

 :وقال

 .دقائي، تكفل جبمعها أمقرانهذه مساعدة من أص -

كثر اهلل خريكم، أتعبتك معي عمي رابح، أرجو أن يوفقين اهلل فأرد  -

 .خريكم

 :وصمت حلظات ثم واصل ويف كالمه تلعثم

مكتئبة جدا، بكت البارحة كثريا، وبكيت من أعماقي أكثر  محامه -

 .منها

ية فوقه، قام سي رابح وراح يرتدي معطفه األسود، ويردف القشابية البن

 :وقال

حلمام كل صباح، ستشتغل مع خالتها تركية يف ا محامه قم هيا للعمل، -

ستضمن مهنة وأجرة، وهي ذي احلياة دمعة وابتسامة، لكن الرجال ال 

 .يعرفون إال التحدي
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وخرجا يقطعان الطريق باجتاه املدينة، أوصل سي رابح العربي 

هن العربي امُلوْسَتاْش إال صورة امُلوْسَتاْش إىل مسكن فرانكو، مل يكن يف ذ

الضابط الفرنسي الذي جاءهم يوما وعاملهم بقسوة وتعال، هل يشبهه 

فرانكو أيضا، الشك يف أن كل النصارى سيئون ووقحون وقلوبهم خالية 

من الرمحة، وأحس باللؤم وهو يتحول خادما لفرنسي، ستتعذب حتما روح 

عامل مع النصارى، ويعريون أوالد أبيه وأرواح أجداده، لقد ظلوا يأبون الت

وأوالد النش، كيف يسمح هو لنفسه بذلك، وخرج إليهم بوقبه  سيدي

 :كهل ذو مالمح ومالبس عربية، فوجئ العربي، قال سي رابح

 .صباح اخلري، هذا العربي الذي كلمت بشأنه السيد فرانكو -

 :ثم نظر إىل العربي، وقال

 .ب أن تقوم بههذا رئيس العمال، سيبني لك ما جي -

وانطلق سي رابح مبتعدا، دخل العربي امُلوْسَتاْش خلف رئيس العمال 

عباس، القايد ويف نفسه حقد على الفرنسيني ورئيس العمال الذي شبهه ب

بل وعلى نفسه أيضا، كيف مسح لنفسه أن يتحول خادما عند النصارى 

 وأتباعهم؟  

تظة باألشجار املختلفة دخال مباشرة من البوابة إىل حديقة عمالقة، مك

وأحس نفسه يف عامل مل  !واحلشائش واألزهار، وموسيقى األطيار، عجيب؟

يألفه، يعيش هؤالء اخلنازير يف كل هذه اجلنان، وننحت حنن لقمة العيش 

أشار رئيس العمال إىل قطعة من األرض،  ؟من صخور اجلبال وأرض البور

 :الصارمة هثرا من توجيهاتوأمر العربي امُلوْسَتاْش بتقليب تربتها مك

امسع ياالعربي أنت هنا عامل، عليك طاعة األوامر وتنفيذها دون  -

مناقشة، جيب أن حتمل غداءك معك من بيتك كل صباح، حني يأتي السيد 

 .أو زوجته أو ضيوفه إياك أن ترفع رأسك، استمر يف العمل وكفى

عن  ثم مد إصبعه مشريا إىل سياج حديدي ثخني يفصل احلديقة
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 :القصر، وقال

 .إياك أن تعرب ذلك احلاجز -

وراح يبتعد خارجا، وبقي العربي امُلوْسَتاْش ينفذ أوامر رئيس العمال، 

، أين هي اآلن؟ هل ذهبت مع تركية محامه كان وهو يقلب األرض يتذكر

ثم يعيد شريط رحلته داخل املدينة مع سي رابح، احلال فيها  للحمام؟

اليت مسع عنها  القرية، وقفزت إىل ذهنه دار الفسادخمتلف متاما عن واقع 

، وسأل نفسه، هل هي موجودة فعال، وأين هي يف املدينة؟ كثريا ومل يرها

ر بدنه وهو واقعشسن ممارسة اجلنس؟ حيوهل حقيقة تضم نساء فاتنات 

 .يتذكر قصصا يرويها الناس عن شباب ضاعوا وراء هؤالء النسوة

خريا فعل حني مل ينم ، محامه وعاد إىلطرد عن ذهنه تلك اهلواجس 

معها، كان حيلم أن يقيم هلا عرسا بهيجا، كان حيلم أن يرمي لكل 

احلاضرين ثوبها األبيض وعليه دم بكارتها، كان حيلم أن يسمع النسوة 

 .يزغردن فرحا برجولته وبعذريتها، لكن تشاء األقدار غري ذلك

يف جب سحيق، ردد يف  ماكاد خيرج مساء حتى تنفس بعمق كأمنا كان

أهو  ؟نفسه، أوالد الكلب ينعمون بأرضنا ويأكلنا الفقر، ماهذا الوضع

 عقاب من اهلل على جرمية اقرتفناها؟

اجته رأسا إىل احلمام كان يف شوق أن يلتقي سي رابح، هو يف حاجة 

خل وجده مع جمموعة جيلسون إىل سي ماسة كي يتعلم منه أكثر، حني د

يستمعون إليه كانوا  ألول مرة حيضر وليمته مع أمقران، اهلادي، الذي رآه

باهتمام، وقد كان حيدثهم حني وصل العربي امُلوْسَتاْش عما اكتشفه علماء 

فرنسيون مبنطقة مزلوق وعني حلنش من آثار تعود إىل ما قبل التاريخ، مما 

يدل على عراقة اإلنسان اجلزائري على وجه الكرة األرضية، ثم أخرج سي 

ادي رزمة من اجلرائد واجملالت، كانت ألعداد خمتلفة، ورغم أن العربي اهل

امُلوْسَتاْش مل ير جريدة من قبل إال أنه ميز الفرق بينها بسهولة، ذو الفقار 
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 نجمواألمة للعمر راسم، واإلقدام لألمري خالد، والشهاب البن باديس، 

 .مشال إفريقيا

واحدة، لكن األيدي راحت كان العربي امُلوْسَتاْش يتمنى لو أخذ 

 .تتلقفها بسرعة كأمنا تتلقف جواهر

كل منكم يقرأ ما أخذ ثم ميرره لغريه، أنتم تعرفون ما يعاني  -

 .أصحابها يف سبيل نشرها، وبعضهم يطبعها بتونس

 :سأل أحد احلاضرين وعلى مالحمه زهو وافتخار

 أال خياف هؤالء من عاقبة ما يكتبون فضحا لالستعمار؟ -

يس هلم خيار، بعضهم ينشر أحيانا بأمساء مستعارة، كمنذر القوم، ل -

 .وذو الفقار، والسمهري

وتشعب احلديث بني اجلميع، اكتفى فيه العربي املوستاش باالستماع، 

دخل ضاع العاملية ال تبشر خبري، وقد توفهم من كالم سي اهلادي أنَّ األو

ية األوىل، وهي فرصة أوروبا كلها يف حرب شرسة أكرب من احلرب العامل

 .للمطالبة حبقوقه اليت يتطلع إىل حتقيقها للشعب اجلزائري

حني تفرقوا ليال، ذهب كل إىل حال سبيله، وعاد العربي امُلوْسَتاْش مع 

سي رابح إىل البيت، ويف الطريق أخربه أن هذا الشاب مثقف درس 

ولكنه  ، وأنه يطوف مبدن اجلزائر لينشر الوعي يف صفوف الناس،بتونس

 .أكثر حضورا لسطيف ألن عائلته منها

لعن العربي امُلوْسَتاْش العداوة اليت تسعرها حقارة النفوس وِضعتها 

يف قراهم وعروشهم، وتريق دم اإلخوة عقودا من الزمن دون مربر منطقي 

 .هلا، يف وقت يعبث االستعمار الفرنسي بالوطن وخرياته

وقهر، أراد أن يرفع صرخة تذكر أبناء عرشه وما يعانونه من ظلم 

استغاثة لسيدي علي ثم أحجم، هل ستصله استغاثته وهو بعيد عنه؟ 

 :وتساءل، هل هلذه املدينة ولي صاحل أيضا؟ وسأل سريعا يبدد حريته
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 ومن ولي هذه املدينة ياعمي رابح؟ -

أوالد عامر وليهم سيدي اخلري، صاحب الربكات والكرامات، ضرحيه  -

 .لناس ال يتوقفون عن زيارتهخارج املدينة، وا

أمام ضريح  محامه أيام حتى كان العربي املوستاش برفقةإال مل متض 

سيدي اخلري يقدم القرابني، كأمنا يستأذنه يف دخول املدينة واإلقامة فيها، ويف 

الطريق وهما عائدان أسر إليها أنه رأى يف منامه أن سي رابح أعطاه 

 .مفتاحا ذهبيا

 :اما كبريا وراحت تسألاهتم محامه أبدت

 هل وجدت من يعرب لك الرؤيا؟ -

 .قال عمي رابح أن اهلل سريزقنا طفال -

 :فرحا، فعجلت تسأل محامه قاهلا العربي فأشرق وجه

 ماذا نسميه؟بربكة سيدي علي، و -

 :كأمنا كان ينتظر سؤاهلا رد سريعا

 .بلخري، حتى يكون بطال كجده -

 .       حالمولزما الصمت غارقني يف حبر األ

** ** ** ** 

 

4 

الرومية صحنا من طعام حضرته هذا الصباح، واندفعت سالفه  محلت

تنحدر باجتاه بيت خليفة، وجدته يف احلوش ينظفه من بقايا األنعام، حني 

 :رآها توقف عن العمل، قالت

 .صباح اخلري، جئتك بفطورك -

ن وحدي اجمليء، بقيت اآلال تتعيب نفسك، توقف املعزون عن  -

 .ياسالفة، أقوم حتى بعمل النساء
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 وجلس فجلست ووضعت أمامه الصحن، مد يده لألكل، ولزمت

وتعشش فيه الرومية الصمت، بيته كبيتها يلفه الصمت احلزين، سالفه 

 :وحدة صارخة، قال خليفة

قررت أن أبيع كل أنعامي وبهائمي، أرغب يف الرحيل، مل يعد  -

 .يربطين بالقرية شيء

 ك؟وثأر -

قالتها ورفعت عينيها عن جنب ترقب رد فعله من مالحمه، قال يف 

عباس، أعرف القايد نفسه، مازلت ترغبني يف معرفة ما أخطط له لقتل 

 ...أنك تنافسينين يف األمر، ولكن جيب

 :قائلة الرومية من تيههسالفه  أخرجته

لقد حضرت خطة لقتل عباس، لكن لألسف الشديد ال أعرف  -

 .، أحتاج إىل من يساعدنيكيف أكملها

 :وأسرع خليفة يقول

 .أنا هلا، سأكون معك -

 :وأسقط يف يده وهي تقول له

 .التستطيع، كنت تنفع قبل موت زوجتك أما اآلن فال نفع فيك -

 قبل موت زوجيت أو بعده، وماعالقة زوجيت باألمر؟ وأي خطة حضرتها

سالفه  اجة، أماالرومية؟ الشائع أن املرأة سجنت إبليس يف زجسالفه 

 .فتسجن كل شياطني اإلنس واجلن

ميزقان سكونا يغط يف سبات عميق،  وامتألت القرية صخبا وضجيجا

وهي سالفه  سألت ،الرومية، وقفا عند البابسالفه  وهرع خليفة وحلقته

 :متد بصرها حيث جتمع حشد كبري

 ماذا وقع؟ -

 .عباسالقايد لست أدري، إنهم قريبا من بيت  -
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 .نظرها على بيت عباس وراحت تتنبأ بالذي حدثالفه س ركزت

 .عباس، حالته مضطربة منذ أيامالقايد لعل مكروها حلق ب -

استبعد خليفة ذلك ألنه على يقني أن املوت خيتار الشرفاء، أما األنذال 

واألوباش فيشبعون من الدنيا الدنية، وارتفع صوت أحدهم وهو ميخر 

 :تضاريس القرية

 .نش، الُبْهِلي خلضر مات، يا أوالد النش الُبْهِلي خلضر ماتياأوالد ال -

 :إىل خليفة قائلةالرومية سالفه  التفتت

 .مسعت؟ مات الُبْهِلي خلضر -

 .رمحة اهلل عليه -

 .قاهلا واندفع يقرتب من الكوكبة يستطلع اخلرب

مل ميت الُبْهِلي خلضر ولكنه قتل، وجد جثة هامدة عند ُقرَّاَبة سيدي 

حيث تعود أن يبيت وميارس طقوسه، وعلى جسده عالمات ضرب علي 

وجر، لعل أحدهم جره من ثيابه خارج الُقرَّاَبة ونزل فيه ضربا حتى لفظ 

 :بصوت مرتفع وقد اجتمع حوله خلق كثريالقايد عباس أنفاسه، قال 

لقد جترأ أوالد سيدي علي وقتلوا وليكم الصاحل، فهل سنسكت  -

 ثأر؟عن جرمهم، البد من ال

 :متداخلة وارتفعت األصوات

 .الثأر ،الثأر -

عباس فأقيمت للبهلي خلضر جنازة ضخمة، تقبل فيها أوالد القايد أمر 

النش التعازي من كل العروش احمليطة بهم، ورفضوها من أوالد سيدي 

 .وجهوا إليهم مباشرة تهمة قتله، وأشاعوا ذلك بني الناسوعلي، بل 

رتفع من األرض قريب من املقربة، ويف الغد دفن الُبْهِلي خلضر على م

 :بإقامة ُقرَّاَبة على قربه، مرددا يف الناسالقايد عباس أمر 

البهلي خلضر وليُّنا الصاحل، من العار أن يكون لكل العروش ُقرَّاَبة  -
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 .وولٌي وليس لنا ذلك

 . وأمر بكتابة عبارته املشهورة عبارتني

 " فع الباس، ويعلي الراسياناس ياناس، عباس سيد الناس ير"

امسه بالعني يبدا، والنفوس له تهدا، يرفع راس بالدنا، ويعز نفوس "

 ".أوالدنا

 .خبط مغربي مجيل فوق باب الُقرَّاَبة حتى يراها كل من يقصد املكان 

وتوافد املئات من عرش أوالد النش إىل الُقرَّاَبة يقدمون القرابني، 

القايد عباس كة الُبْهِلي خلضر، وكان ويقرأون القرآن، ويقبسون من بر

يصر على احلضور الدائم، طالبا من رجاله وأبنائه وجوب تقديم الطعام 

 .للجميع

ومذ ذلك صار الضريح مزارا للناس كل عام، يرفعون الرايات، 

 :ويصنعون الطعام، ويضربون الدفوف، مرددين

 وْرــرْب الُظلمْه و النُّـ ،احلمُد هلْل القهاْر

 هلْل ْعلى سيدنا حممْد َضْي َلْبدوْرْوصلى ا

 ْدَنا َخضُّـــوْرـــــِجيناُكْم َزاْيريْن يا ِسي

 وْرنا ماْتِخيْب ْو ال ْتُبــــــا ْحياْتَباْرَكــنَّ

 :وهما جيلسان عند الباب بسخرية الرومية خلليفةسالفه  قالت

 . وأخريا أصبح لنا ولي -

 :رد خليفة، ممعنا يف السخرية

 .عباسالقايد ة بقدرة وأصبحت لنا ُقرَّاَب -

 :بالتعليق واصلالرومية  ودون أن يسمح لسالفه

أقسم أنه هو  عباس ورجاله؟القايد الُبْهِلي خلضر غري  ومن قتل -

 .الفاعل

خمضت الفكرة يف ذهنها، حتى هي الجتد ألحد دافعا ملقتل الُبْهِلي خلضر 
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أهدافه عباس اللعني الذي يستغل مثل هذه الفرص لتحقيق القايد غري 

الدنيئة، إنه اللؤم أن متتد يد غدرهم لقتل رجل رباني مسامل كالبهلي 

 :خلضر، سيكون انتقام اهلل شديدا، واصل خليفة يف حنق

وكيف نقيم  يس من عرشنا، كيف يتحول وليا لنا؟والبهلي خلضر ل -

له ُقرَّاَبة ونزوره ونفاخر به؟ منذ سنوات جاء غريبا واستقر هاهنا معززا 

 .خاصة بعد أن ظهرت كراماته مكرما

 :الرومية عن السؤال ولكنها غريت دفة احلديثسالفه  مل جتب

 .عباسالقايد عندي خطة بسيطة لقتل  -

 :وأسرع خليفة يسأل

 وماهي؟ -

 :خافضة صوتها متلفتة خائفةالرومية سالفه  قالت

حصلت على كمية من السم، ودس كمية بسيطة له يف الطعام  -

 .أن يشعر، ودون أن يشعر أحدتقضي عليه دون 

ضحك خليفة يف أعماقه حتى أشرقت ابتسامة ساخرة على شفتيه، 

 :وقال

 .ال أريد أن أشرتك يف فعل اجلبناء -

 :الرومية غاضبةسالفه  وثارت

أرني رجولتك أيها الشجاع، هذا اخلنزير ال يقتل إال خداعا،  -

 .واحلرب خداع

 :قال خليفة وقد ظهر على مالحمه تعال

أنا سأقتله يف وضح النهار، وأمام األشهاد، أريد أن أراه ميوت عضوا  -

ثام كما تتخبط جثته يف يف اآل تتختبطفعضوا، أريد أن أرى روحه النتنة 

 . الدماء

 :ومد عصاه يف حتد وواصل
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أريد أن أغرس هذه العصا يف عينيه، يف منخريه، يف فمه، يف كل فتحات 

البطل، وهاهي  أبييدك الشهيد، هذه عصا س: جسده، أن أصرخ فيه

 .تلتهمك كما التهمت عصا موسى طغيان فرعون

، من شجر البلوط، تكسو مقبضها ضفرية جليدة ملونة، أبيهوهي عصا 

ورثها هو، ليس أعز لديه منها، حيافظ عليها،  استشهادهورثها أبوه وبعد 

 .  ويدهنها، ويفاخر بها

 :الرومية يف قفاهسالفه  ة يغادر إىل بيته، قذفتيفنهض خل

 .أبيكرأسك يابسة كرأس  -

فقط، وال أباه القايد عباس الذي مل يتحد  أبيهإىل عادت به الذكرى 

اجلبار السعيد القايد فقط، بل حتى فرنسا أيضا، وقتله عناده يف اجلبل 

ي الذي دفعته أسد كأخمع  وأي، اوي أنا مع بطل كأباألسود، وماذا أس

 .  شرتك يف ثورة عني توتة ويستشهد هناكخنوته أن يسافر بعيدا لي

** ** ** ** 

 

5 

كان املساء حزينا على أوالد سيدي علي، مل يعد الزيتوني يربح البيت، 

تلفه كآبة قاتلة، مل يعد يقوى على مواجهة الصدمات املتتالية، كلما أجهد 

القايد عباس مشكلة برزت له العشرات، لقد جترأ مواجهة نفسه يف 

ا، وهاهو امللعون ميد يد اجلرمية واحلقد إىل الُبْهِلي خلضر ويقتله عليهم كثري

القايد بربودة دم، ثم يتخذ منه ومن مقتله حجة ملواصلة ظلمه، لقد جترأ 

 محامه على مداهمة بيت الشيخ َلْكَحْل الختطاف ابنته يومعباس ذات 

عا، وهاهو وخاب أمله، كان العربي امُلوْسَتاْش أذكى منه، بل وأذكى منا مجي

ميد يد شياطينه ليقتل الولي الطاهر الُبْهِلي خلضر، وأحس الزيتوني 

 بقشعريرة تصطك هلا أجزاء جسده، كيف جترأ وفعل ما فعل؟ 



154 

 

دخلت الَعْلَجه بنت امَلكِّي عليه، وجلست تستند اجلدار دون أن تنطق 

د وكان انتفاخ بطنها بارزا جدا، بلغت الثالثني وأجنبت سبعا من األوال

وهذا ثامنهم يأتي بعد ثالثة أشهر، ال خييفه عدد األوالد، كل يولد معه 

 :رزقه، وليس أمجل من كثرة الرجال يف البيت، قالت بنت املكي

 ؟محامههل من خرب عن العربي و -

 :تنحنح كأمنا يطرد غشاوة احلزن

 ...مقتل الُبْهِلي خلضر أنسانا كل شيء، ولكن -

 :أسرعت تقاطعه

أن خلضر ولي صاحل وقاتله لن ينجو من عقاب اهلل، جيب  الُبْهِلي -

 .قع هلما مكروهكون قد ومل يتصال أخشى أن ي محامهنسأل عن العربي و

وتناهى إليه صوت َحمُّو القبايلي عارضا بضاعته، وصوت الصبية 

 .يندفعون إليه وحييطون به، وقفزت الفكرة إىل ذهن الَعْلَجه بنت امَلكِّي

و القبايلي كل القرى واملدن؟ ملاذا ال نسأله عن أال يطوف َحمُّ -

 .محامهالعربي و

القبايلي يقف محو تقبل الزيتوني الفكرة سريعا، فاندفع خارجا، كان 

وماخيص ممتلئني حبلوى األطفال  ام محاره احململ بصندوقني خشبينيأم

زينة، وهو يبيع سلعته مقايضة بالبيض النساء من مالبس وأدوات 

األطفال ضجيج صوف األغنام وشعر العنز، سلم الزيتوني، كان والدجاج و

جدد ثم انصرفوا، قد خفت بعد أن اشرتوا مقايضة ما أرادوا، وصخبهم 

الزيتوني التحية، وهم يسحب َحمُّو القبايلي بعيدا عن محاره، قال َحمُّو 

 :وهو يساير الزيتوني

بنت امَلكِّي،  ْلَجهال تستحق ارتداءه إال اَلالَّ الَع عندي فستان مورد -

 .عشرين عاماسيحوهلا إىل عروس ذات 

برزت الَعْلَجه بنت امَلكِّي ومحو القبايلي يدخل احلوش، فاندفع حيييها 
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 :ويعرض عليها الفستان مضيفا

 .طوله مخسة أذرع وشرب وَفُم كلب -

وساءه أن يرى وجوما كبريا على وجهها ووجه زوجها، وهو ما مل 

طرأت، زمن طويل مل يأت القرية، راح الزيتوني يقص  يتعوده، لعل أمورا

 ،ومقتل الُبْهِلي خلضر ،محامهعليه احلكاية من أوهلا، هروب العربي و

وجربوت عباس الذي جتاوز كل حد، وضعت اْلَعْلَجه طعاما أمام َحمُّو 

 :وقالت

 .أنت جواب اآلفاق يامحو يابين، ووحدك ميكن أن تأتينا خبربيهما -

من عمره، ورث املهنة عن أبيه، يأتي من  الثامنة عشرةيف  كان َحمُّو

بالد القبائل متجوال يف القرى، حيمل إىل أهلها ما حيتاجون، كان دكانا 

متنقال، حيظى حبب الناس وتقديرهم، يبيت حيث جن الليل، ويسرتيح 

حيث أحس بالتعب، ويشارك اجلميع طعامهم وشرابهم، وهو يقدر أوالد 

 مثلما كان يفعل أبوه، عندهم وحدهم يسرتيح ويطمئن سيدي علي كثريا

، يستأمنونه على أسرارهم ويستأمنهم على أسراره أيضا، قال َحمُّو أكثر

 :وهو يكمل طعامه

سأسأل عنهما يف كل مكان أحل به، وسأوافيكم بالبشرى إن شاء  -

 .اهلل

َجه قبل أن يغادر َحمُّو القبايلي عرش أوالد سيدي علي أرسل إىل الَعْل

بنت امَلكِّي ثالث حبات زالبية مع أحد أوالدها، وهو يقدر كثريا كل أوالد 

بلخري ملا كانوا حييطونه به من كرم كما أحاط أبوهم أباه بالفضل والعناية، 

محاية  مامهويف طريقه إىل أوالد النش كان معجبا ببطولة العربي حني فر حب

 :فسهحلبه، وراح وهو حيث السري حبماره يردد يف ن

إن حرمت من حبيبيت َتَسْعِديْت سأفعل فعلته، ولكن هل ترضى  -

 بالفرار معي؟
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انتبه الزيتوني وهو يقصد بيت الشيخ َلْكَحْل إىل ضجيج األطفال 

يندفعون من الكتاب، وثارت يف نفسه الكثري من األسئلة احلائرة، ملاذا غادر 

أم أنه  األطفال الكتاب مبجرد أن وصلوا؟ هل سي الطالب مريض؟

غائب؟ ورجح أن يكون مريضا، ألنه تعود أن خيربه عند غيابه، اقرتب 

األطفال عدوا إىل ساحة القرية، معظمهم كان حايف القدمني، لكنهم 

قال  ،ماكانوا يبالون خبشونة األرض، ووصله اثنان حيمل أحدهما ورقة

 :الهثا

 .يف مكانه سيدي غري موجود، ووجدنا هذه الورقة -

 .رمبا هو يف البيت ه؟ويف بيت -

قاهلا وهو يفض الورقة املطوية، راح يتهجاها وقد غشي احلزن الشديد 

أعذروني لقد فررت بنفسي حتت جنح الظالم، ال : مالحمه وارتعشت يداه

عباس ورجاله علي ال  القايد أريد أن أحتول إىل جاسوس عليكم، ضغط

ليست من شيم  إما إن أخونكم، واخليانة: حيتمل، بقائي يعين أمرين

 .الرجال، أو أن أقتل فتضيع زوجيت وأوالدي

وجلس الزيتوني حيث هو، غري مبال بالصبيني اللذين اندفعا أيضا 

مبتعدين، وضجيجهما ميأل الفضاء، هاهي ضربة أخرى أيضا، ووصله 

 :الشيخ َلْكَحْل مستفسرا

 هل سي الطالب مريض؟ ،مالألطفال مل يدرسوا -

وقد طوى الورقة يف ميناه، وراح يضغط عليها  ولزم الزيتوني الصمت،

بشدة، حلق َعيُّوَبه مع سامل والشيخ البغدادي، عيونهم مجيعا كانت مصوبة 

 :للزيتوني وفيها أسئلة كثرية، قال الزيتوني

 .منذ مدة طويلة وعباس الكلب يهدد سي الطالب -

 :وسألوا مجيعا

 يهدده؟ -



157 

 

 :وواصل البغدادي

 ؟هل أحلق به سوًء -

 .وخريا فعل ،لقد فر سي الطالب مع أوالده وزوجته -

 :تسربل اجلميع بالدهشة، قال عيوبهقاهلا الزيتوني ف

 وملاذا يفر ومادخله هو فيما بيننا وبني أوالد النش؟ -

وراح الزيتوني يفسر هلم ما خفي عنهم، باسطا الورقة، قارئا ما ورد 

 :فيها، أصاب اجلميع وجوم كبري، قال سامل

 .استمر الوضع هكذا سنفر مجيعاإذا  -

 :قال َعيُّوَبه متحمسا

 .أنا سأقتله، أعطين بندقيتك يالزيتوني وسأقتله -

عباس، القايد وصل الزيتوني إىل حل نهائي وسريع، هو من سيقتل 

وداخل عرشه أوالد النش، بل داخل بيته، وليمت هو ال حرج، ألن ميوت 

 .أبناء العرش هو ويقتل الشر، خري من أن ميوت ويفر كل

ال بد ترك اجلماعة حيث هي، وسحب َعيُّوَبه من مكانه متجها إىل بيته، 

أما هو فسيتكفل  ،محامهإىل مدينة سطيف ليسأل عن العربي وأن يرسله 

 .مبقتل عباس الشيطان

** ** ** ** 

 

6 

الفرصة، إذ مبجرد أن وصل َحمُّو القبايلي إىل القايد عباس مل يفوت 

حتى سحبه مع محاره إىل البيت، كان الغداء يف انتظاره،  عرش أوالد النش

وكان حياط برتحيب زائد مل يألفه من قبل، أمر عباس أبناءه بتفريغ 

القايد صندوقي السلع، وراح يدفع حلمو مبلغا ماليا مل يكن حيلم به، قال 

 :عباس ضاحكا
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 .أيضا وإن شئت اشرتيت منك حتى الصندوقني واحلماَر -

غداءه ومحد اهلل، ونهض يستأذن يف االنصراف بعد أن دس  أكمل َحمُّو

 :النقود يف جيبه، قائال

 .كثر اهلل خريكم وبارك فيكم -

 :عباس معه مهنئا، وقالالقايد نهض 

ولدي اء واملساكني، أنت تعرف يامحو ياما اشرتيته سأفرقه على الفقر -

 .املساكني والعزيز أني أب

 :ال أعرف هذا من قبل، ثم قال: يف سرهمتلمل َحمُّو يف مكانه متمتما 

 .قدرك اهلل على فعل اخلري -

مع َحمُّو القبايلي الذي كان يتوجس منه خيفة، كان القايد عباس خرج 

عباس عن القايد على يقني أن هناك سرا وراء هذا الكرم الزائد، سأله 

الطرق اليت يسلك، وعن العروش اليت يطرق، وحني راح َحمُّو يسرد له 

 هانبسطت أسارير ،عباس ومما ال يعرفالقايد عشرات منها، مما يعرف ال

 :فرحا وقال

اة أحتاج إليك ياولدي يف خدمة، إني أحبث عن جمرم لعني هرَّب فت -

 ،، أنت تعرف أني قايد املنطقةوالديها بيتصغرية، وأنا مكلف بردها إىل 

 .وفرنسا تكلفين حبل مشاكلها كلها

القايد نكشف له سبب كرمه املتزايد، كسر فهم َحمُّو الرسالة، وا

 :عباس صمت َحمُّو بقوله

سأعطيك أضعاف ما أعطيتك اآلن، إن جئتين خبرب مكانهما أيها  -

 .الرحالة البطل

وراح يشرح له تفاصيل كان قد مسعها يف عرش أوالد سيدي علي، 

 :مؤكدا يف كل مرة على مضاعفة املكافأة، أشرق وجه محو فرحا وقال

واندفع يغادر العرش يدفع محاره أمامه، حني  ،شاء اهلل، إن شاء اهللإن  -
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 :عباس وقال بصوت عالالقايد كاد خيتفي خلف اجلبل التفت إىل بيت 

 تفوه، هل تعتقد أني خائن أبيع ذميت بوسخ الدنيا؟ -

وقفز فوق محاره الذي اندفع يهرول ناهقا كأمنا يعرب عن فرحته مبوقف 

 .صاحبه

يزحف على النهار سارقا منه وهجه، بدأ الرعاة يعودون بدأ املغرب 

بقطعان أغنامهم، ختلف الطاهر يبحث عن شاة ضاعت منه، تسلل بني 

الصخور متوقعا أنها انزلقت يف اهلاوية، وإال فإن الذئب قد انفرد بها 

وغدرها، تناهى إليه سقوط صخور خلف الصخرة العمالقة، إنها عالقة 

ظرا إىل حافة اهلاوية امتدت يد سريعة وأغلقت فمه هناك، حني مد رأسه نا

 .وأخرى كبلت ذراعيه، وملعت عينا بندقية يف صدره

 ...امش دون مقاومة وإال -

ودفع أحدهم ماسورة البندقية يف ظهره، مل يبد الطاهر أية مقاومة، بل 

استسلم متاما وراح ينفذ األوامر حبذافريها، مل يعرف املعتدين الذين كانوا 

ثة، ومل يعرف سببا لفعلتهم، وإن كان ظنه قد حام مباشرة حول أوالد ثال

يعرف  ملصابة اليت لعل اْحِميَده قائدظهر له النش، حني وصلوا السفح 

رجاله على جناحهم، أركبوا الطاهر مقيدا أمام أحدهم محيده  هنَّأ، منها سواه

تهما املصائب وانطلقوا، مل يكن الطاهر يفكر إال يف أمه وأبيه، لقد هامج

أو  ،من كل حدب وصوب، ويف الوقت الذي كان هو أمل اجلميع يف الثأر

على األقل يف معرفة أخبار أخته وزوجها، هاهو خيطف أيضا ورمبا يقتل شر 

 .قتلة، وكل هذا بسبب تصرفات أخته والعربي

لف الظالم الكون سريعا، وصل الفرسان حريصني على إخفاء 

بعنف وانطلقوا  يف انتظارهم، انزلوا الطاهرباس القايد ع فعلتهم، وجدوا

اته اليت ال عباس خلصوصيالقايد بيت جانيب طاملا اختذه  إىلبه سريعا 

، انصرف الفرسان ووقفوا عند الباب اخلارجي، فك يعرفها إال هو ومحيده
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 :ْحِميَده وثاقه، فتقوقع على نفسه مرجتفا باكيا

ي وأمي مريضان، سينهاران ال ماذا فعلت لكم؟ أتركوني أرجوكم، أب -

 .حمالة

عباس على ضوء الشمعة مليا وعلى وجهه ابتسامة القايد حدق فيه 

 :ساخرة

 .أشجع منك محامه شبيه املرأة، أختك -

 :انكمش الطاهر على نفسه خائفا وقال

 .أرجوكم، ال تقتلوني -

 :يقول وهو يفتح أصابعه الواحد تلو اآلخرالقايد عباس انطلق 

 .وإما.. وإما.. بني ثالثة أمور، إما سنخريك -

 :وانطلق ْحِميَده يعددها له بالتفصيل مستعينا بأصابعه

والعربي نأتي بهما إىل هنا  محامه جيب أن تكشف لنا مكان: أوال -

يأتي أبوك إلينا : معززين مكرمني ثم نطلق سراحك معززا مكرما، ثانيا

  ...مكرما، ثالثابهما هاهنا معززين مكرمني ونطلق سراحك معززا 

وهو جيلس على كرسي ويضع ساقه األمين على القايد عباس اندفع 

 :ساقه األيسر

 .تبقى هنا أسريا حتى متوت -

وانفجرا ضاحكني، أغلقا الباب وانصرفا، وبقي الطاهر يف مكانه 

 .مرعوبا

مبلغا نقديا يف يد ْحِميَده وقال رافعا صوته حتى القايد عباس دس  

 :يسمعه رجاله

 .وزعه على رجالك األبطال -

 :عباسالقايد قال أحدهم وهو يعيد بندقيته إىل كتفه ويصافح  

 .جئنا به كاجلرذ -
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 :عباسالقايد قال 

 .أرجو أن ال أحد شاهدكم، علينا بكتم السر -

 .سرك يف بئر، تصبح على خري -

دد عباس إىل بيته متالقايد قاهلا ْحِميَده وانطلق مع الرجال مبتعدين، عاد 

يف فراشه وقد امتأل صدره ابتهاجا مبا فعل رجاله، كيف مل ينتبه إىل هذه 

، لن ينتظر را منبطحاصاغ احليلة منذ البداية، هكذا سيأتيه الشيخ لكحل

طويال سيأتيه غدا مع الصباح، وسينهار أمامه طالبا إعادة ابنه الوحيد، ولن 

أحد جيرؤ على حتدي يرتدد يف كشف مكان ابنته وبطلها املزعوم، طبعا ال 

عباس، وإن اضطر سيخطف أيضا الزيتوني، الزيتوني هو العلة القايد 

القاتلة بأوالد سيدي علي، بالقضاء عليه سينهارون مجيعا وسيأتونه 

 .صاغرين

يف الصباح محل الفطور بنفسه للطاهر، ومسح له أن خيرج بعد أن فك 

غتسال وقضاء حاجته، قيده إىل فسحة أقامها خصيصا أمام هذه الغرفة لال

ثم أعاده حيث هو وأحكم إغالق الباب، استدعى اثنني من أوالده، تبعاه 

، مل يطمئن الرومية صامتني، طلب منهما أن يراقبا حتركات خليفة وسالفة

إليهما أبدا، وخماوفه هذه األيام تزداد جتاههما، كالهما حيمل له حقدا 

 .وشرا، ولعلهما يرتبصان به الدوائر

بشغف،  هعباس ينتظرالقايد ْحِميَده من بعيد عجال، تطلع إليه أقبل 

 :إن وراء جميئه الساعة عجال  سرا، حيَّا ْحِميَده وقال

 هل مسعت آخر األنباء؟ -

 :وقالالقايد عباس ظهر االهتمام جليا على وجه 

 خريا، ماذا وقع؟ -

 .فر سي الطالب هو وعائلته، مل جيدوه يف الصباح -

عباس يستمع القايد ده احلكاية كما بلغته، وراح وراح يسرد لسي
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 :باهتمام بالغ، وحني بلغت احلكاية نهايتها، قال ضاحكا

قد نفتح أعيننا صباحا فنرى عرش أوالد سيدي علي خاليا من  -

 .أبنائه

** ** ** ** 

 

8 

الشيخ َلْكَحْل الذي كان راح أوالد سيدي علي يتوافدون على بيت 

عض الزمان كل شرب يف جسده، ال يسمع منه إال  منهارا يف فراشه، وقد

أنات يرفع بها صوته من حني آلخر، امتألت غرفته عن آخرها، وامتألت 

الغرف األخرى بالزائرين والزائرات، وجتمع خلق كبري خارج البيت، 

خيتلفون مرة ويتفقون مرة أخرى يف حتديد اجلاني ودوافعه، مبدين أسفهم 

لشيخ لكحل، انزوى البغدادي مع الزيتوني اللحالة اليت وصل إليها 

 :وبسطا األمر من جديد، قال البغدادي

 .البالء يولد دون ضرع -

 .لكن بالء الشيخ َلْكَحْل ولد بأنيابه -

علق الزيتوني وهو يرمي كتلة الشمة اليت كانت تركن حتت شفته 

 :السفلى، قال البغدادي

 العار حلقنا مجيعا، هل فكرمت يف حل؟ -

 :الزيتوني كأمنا يبحث يف أعماقه عن حل سحري وقالتنهد 

عباس هم الذين خطفوا الطاهر، سأختار منا القايد أرجح أن كالب  -

 .مجاعة ونقصده غدا يف بيته ونضعه أمام األمر الواقع

 :أبدى البغدادي اهتماما كبريا هلذا التطور وقال

 ؟ولكن كيف نضعه أمام األمر الواقعفكرة اجلماعة جيدة،  -

 :أسرع الزيتوني يكشف عن رأيه
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 .طلق سراح الطاهر أو نعاملهم باملثلينقوهلا له صراحة، إما أن  -

قطب البغدادي جبينه فاهتزت عمامته الصغرية إىل األعلى واتسعت 

 :وقال عيناه

 وهل نقدر على حتديهم؟ -

 وإىل متى ال نقدر؟ وهل حنن نساء؟ -

ىل األرض وتناول عودا راح مد البغدادي يده إرد الزيتوني بغضب، ف

 :ميسد جسده ببطء، وقال

 .لسنا كذلك ياالزيتوني ولكننا أضعف من أن نفعل ذلك -

 :وقالحتى امحر وجهه غضب الزيتوني اشتد 

لن نكون األضعف منذ اآلن، إما أن يعيد الطاهر أو سأعامله هذه  -

أخرب املرة باملثل، سأدفع كل أوالدي وأخي سامل ليصريوا قطاع طرق، س

استغفر  -بيت عباس الكلب، دعونا عليه وانتظرنا انتقام اهلل لكن اهلل 

 .، سأسود حياته وحياة عرشه... -اهلل

وارتفع صوته حتى لفت إليه االنتباه وانضمت جمموعة من احلاضرين 

 :قال َعيُّوَبه ،إليهما

، أيظن نفسه سأريك ما يسرك ويسر العرشصفك، كلفين  وأنا يف -

 ا؟ربًّ

 :البغدادي مبديا ليونة قال

 ماذا لو اتصلنا بعمار شيخ الزاوية؟ -

 :قال َعيُّوَبه بانفعال

 .، والكلب ال يأكل كلبا ياعمي البغداديكلب أكرب وأشرس -

 :مؤيدا الفكرة رد الزيتوني وقد هدأ بعض روعه

تظر منه خريا، ولكن سنشهده أيضا على نسنذهب إليه أيضا، لن ن -

 .كل ما ميكن أن يقع



164 

 

 .ضور يتفرقون عائدين إىل بيوتهموبدأ احل

يت الَعْلَجه لزم الزيتوني وعيوبه الشيخ لكحل، ومع زوجته عقيلة بق

  .بنت خليفة بنت امَلكِّي وسروله

قالت اْلَعْلَجه لزوجها وهي تتأمل الشيخ َلْكَحْل وقد ظهر فاقدا 

 :للوعي

 .مسكني، حتى سي الطالب فر من القرية -

 :ه على جبهة الشيخ َلْكَحْل وراح يناديهوضع الزيتوني يد

 .الشيخ لكحل.. الشيخ لكحل -

وحرك شفتيه دون أن يقدر على أنَّ الشيخ َلْكَحْل يرد على الزيتوني، 

 :النطق، قال الزيتوني ويده ماتزال على جبهته

 .خبري إن شاء اهلل، جتلد قليال -

 :وتوجه إىل زوجته بنت املكي، مشريا بإصبعه آمرا

تسرع باحلساء، إنه واهن، مل يأكل منذ أن ليب من بنت خليفة اط -

 .البارحة

وماكاد يكمل كالمه حتى دخلت َسَرْوله بنت خليفة حتمل يف يديها 

، وضعته أمام الزيتوني وعادت فأتت 1صحنا فخاريا من حساء املَقطََّعة

بالكسرة ذات قطع صغرية يف طبق من احللفاء، تناول الزيتوني ملعقة 

ب وراح حيرك املقطعة يربدها، حتى إذا اطمأن إىل ذلك طلب من اخلش

اْلَعْلَجه أن تعينه يف إجالس الشيخ َلْكَحْل الذي حتامل بصعوبة واعتدل 

 .  عة يف فمه ذاكرا اهلل يف كل مرةقطَّيف جلسته، وراح الزيتوني يغرف امُل

اجتمع الزيتوني مساء مع ولديه الكبريين وأخيه سامل، جلسوا 

معون إليه باهتمام كبري دون أن جيرؤ أحد على مناقشته أو الرد عليه، يست

وقريبا منهم كان جيلس َعيُّوَبه ينقل بصره بني الزيتوني وبينهم، أعاد 

                                                           
 .أكلة شعبية، تشبه الُشربة، يقطع فيها العجني خيوطا رقيقة ثم يطبخ يف املرق -1
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الزيتوني حكاية الصراع مع أوالد النش إىل جذورها األوىل، مرورا مبقتل 

لكحل، ، إىل مداهمة بيت الشيخ محامهأبيه بلخري، إىل فرار العربي و

ومقتل الُبْهِلي خلضر، وفرار سي الطالب، إىل اختطاف الطاهر، وقال يف 

 :نهاية تذكريه

عباس، أو نلبس القايد مل يعد مبقدورنا أن نسكت، إما أن نتحدى  -

 .لباس النساء ومنكث يف البيوت

 :قال َعيُّوَبه وقد دمعت عيناه

وامرك لكنك أنت ياالزيتوني السبب، حنن مجيعا ننتظر حتركاتك وأ -

 .مل تفعل شيئا

فعال الزيتوني هو من كان يرجئ كل شيء، ويتمهل دائما، غري أن 

ليس من السهل أن يتحرك الرياح أبت إال أن متعن يف اهلبوب ضدهم، 

عباس ورجاله وعرشه، ألنه بذلك يعلن احلرب على القايد املرء ضد 

ائج، توجه إىل فرنسا، ولكن ال مناص اآلن من املواجهة، مهما كانت النت

 :َعيُّوَبه وقال

 .وفقط ،محامهمهمتك أن تسافر حبثا عن العربي و -

ابتلع عيوبه األمر وراح جيرته، ملاذا يكلف هو بالذات؟ هل هو انتقاص 

إنها فرصة ملالقاة  ،من رجولته؟ وسريعا هضم األمر وأشرقت نفسه فرحا

حالم، ثم طارت منه محامه، محامه اليت بنى هلا ذات زمان عشا من احلب واأل

 . فجأة دون إنذار، وتركته يكتوي بنار الوجد

 :وقالكأمنا ينتظر منه ردا الزيتوني  إليهتطلع 

 مل سكت؟ -

 :رد عيوبه سريعا

 .أنا هلا -

 :علق الزيتوني بلطف وهو يربت كتفه 
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يف العرش كله يقدر على  مهمة البحث حتتاج شابا قويا وذكيا، ومن -

أكثر من  محامهوميكن أن تصل إىل مكان العربي وأنت لبق  ذلك غريك؟

 .وأنا أضع فيك مطلق الثقة، استعد ستسافر من الغد ،غريك

 :ثم نقل نظره إىل ابنيه وأخيه وقال بلهجة صارمة آمرة

أنتم جيب أن تستعدوا لالنتقام، جيب أن نعلن يف الناس مجيعا أن  -

 .بلخري مازال حيا

ي بدا وهو يتبع الزيتوني ككلب صيد ثم خرج يسحب معه َعيُّوَبه الذ

، يرسم يف نفسه منذ اآلن خطة سفره، وحيلم باملدينة اليت مل يدخلها يف أمني

حياته، حيلم ببناياتها الضخمة، بنسائها اجلميالت، مبجرميها وقطاع الطرق 

فيها، حيلم برؤية محامه والعربي والعودة بهما، أو خبربهما، فيصري يف نظر 

 .لعرشاجلميع فارس ا

** ** ** ** 

 

7 

 اندمج العربي امُلوْسَتاْش متاما يف احلديقة، صارت عشقه األول بعد

، يأتيها صباحا مندفعا يف شوق كبري، وينزرع يف تربتها، يقلبها، يبذر يف محامه

جوفها احلياة، يداعب أغصانها وأزهارها بلطف وحنان، ينام نهارا يف 

وتغريت احلديقة، صارت جنة حضنها كما ينام الرضيع يف حضن أمه، 

 .تعبق باحلياة

ذا الصباح يتوج ملكا على الكون، والشمس ترسل شالهلا عرب و

أغصان األشجار اخلضراء املطرزة بسبائك األوراق والثمار، وقد انتشى 

العربي املوستاش، كما انتشت األطيار والسواقي واألزهار، ودق قلبه وهو 

ألرض، رفع بصره قليال رآها مقبلة يتحسس طيفا يقرتب منه يعزف على ا

من بعيد تدغدغ بساقيها األعشاب اخلضراء، اقرتبت منه، تذكر وصية 
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ال ترفع رأسك، اذهب إىل اجلحيم أيها اللعني، رفع رأسه : رئيس العمال

بهدوء وقد وصلت إليه كأنه يرفعه يف وجه إله، يارب هل خلقتها من 

هل هي من حوريات اجلنة اجلنب؟ من النور؟ من القمر؟ من الشمس؟ 

 ...(Susane) اليت تعود سي الطالب أن يتحدث عنهن، آه سوزان

ووقفت جبواره مل يعد يرى إال ساقيها الناعمني، همَّ أن يلمسهما، أعاد 

أيها اخلائن : ، أحسها تصرخ فيهمحامه نظره إىل األرض مرتعدا، تذكر

كريشة جتذبها نسمة  اللعني، ومدت أناملها إىل كتفه ترفعه إليها فارتفع

رقيقة، كانت أقل منه بشرب تقريبا، سبحت عيناه يف صدرها الناهد، يف 

عينيها اخلضراوين، يف جيدها البلوري، يف ثغرها الساحر، وانسحبت 

تبعتد يف غنج ودالل، حني اختفت يف قصرها أفاق من سباته، غشيه الظالم 

السماوية، بسمل  ومشسه تغرب خلف اجلدران، عاد إىل األرض من رحلته

كيف تتدفق هذه النبعة  !تنفس عميقا، كم هي ظاملة هذه احلياة ،وحوقل

النمرية السلسبيلة على صخرة صماء مثل فرانكو امللعون؟ كيف يعانق 

 هذا الشوك اليابس زهرة فواحة مثل سوزان؟

اغتسل العربي امُلوْسَتاْش مساء، واندفع يغادر احلديقة، عند البوابة 

انكو اللعني وقد عاد مثال، راح يرمجه بأطنان من السباب اصطدم بفر

املقذع، بدا له كخنزير هرم واهم، يقطر حقدا على كل من حوله، مل يأبه 

به مطلقا، وراح يهرول باجتاه حمل أمقران احلداد، حني وصله وجده مازال 

 :منهمكا يف عمله، سلم وقال

 هل أساعدك؟        -

 .ساخنة قهوةنتظر آلتيك بالواال، اجلس على الكرسي  -

ك ذلخبياله مع  يسبحجلس العربي امُلوْسَتاْش حيث أشار أمقران، وراح 

، أي مالك ميشي على األرض، أكره الفرنسيني ولكين أعشق املالك

 .نساءهم، لو كان االستعمار كله مثل سوزان ماترددت حلظة ألحبه



168 

 

عمله، قال  وأخرجه أمقران من سبحاته وهو جيلس جبواره وقد أكمل

 :أمقران

 أراك تائها على غري عادتك، ماالذي وقع؟ -

واندفع العربي امُلوْسَتاْش حيكي ماشاهده اليوم، ومبلغ تأثره باملشهد، 

 :وأكمله ضاحكا

 .وأشبعين فرانكو اخلنزير شتما -

الحيسن إال أن يشتم العرب الذين هم يف نظره أمحرة وبغال، ناسيا  -

 .دأنه أكرب بغل يف الوجو

يسب العرب : ارتشف العربي امُلوْسَتاْش من فنجانه، وردد يف نفسه

ولد الكلب، العرب أشرف منه ومن كل قومه، ثم هم أن يعود إىل 

 :احلديث عن سوزان، لكن أمقران قاطعه قائال

 .محامه دعك من النجاسة، سأخرب -

 :صرخ العربي امُلوْسَتاْش يف وجهه

 .حياتي، سوزان هذه ملك من السماءود إياك يا أمقران يا أخي ستس -

 :فتح أمقران عينيه وأطلق تصفرية طويلة وقال

 .املرقومةوريدة ال تقل لي هي أمجل وأحلى من  -

هذه؟ هل هي عشيقة وريدة وهزته املفاجأة، من هي  !املرقومةوريدة 

ولذلك ترتك عائلتك بعيدا يف الريف، أم هي جمرد  ،أمقران؟ آه أيها املاكر

  هذه املدينة تبيع مجاهلا لكل راغب؟فاتنة يف

ة القهوة متأل أنف العربي املوشتاش، أسرع أمقران يبعدها تعالت رائح

وخيوض يف وصف وريدة املرقومة، ويف عن اجلمر ويصب فنجانني، 

حكاياتها اليت ال تنتهي، ومل جيد العربي املوستاش مندوحة من أن يستمع 

مالي : سوزان، مرددا يف نفسه إليه بكل جواره، مقارنا بينها وبني

ولسوزان؟ فعال قد أعجبت بها، ولكنها لن تنظر إلي إال جمرد خادم 
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، ومالي ولوريدة املرقومة اليت مستعَمر جيب أن خيضع ألمثاهلا من احملتلني

 . تبيع جسدها لكل راغب؟ محامه أمجل وأشرف وأطهر من اجلميع

يغري إىل غرفة صغرية لل أمقران دخ، القهوة بعد االنتهاء من رشف  

مالبسه، دخل معه العربي امُلوْسَتاْش كما العادة ليذهبا بعدها إىل جمالس 

، انهمك أمقران يغتسل، وراح العربي امُلوْسَتاْش يقلب أوراقا 1الضامة

وكتبا تناثرت فوق مكتب صغري إىل جوار مرقد مرتفع عن األرض، بعض 

معهما أوراق كتبت برموز مل الكتب كان بالعربية وبعضها بالفرنسية، و

يفهم منها شيئا، إنها طالسم كالطالسم اليت تعود سي الطالب أن حيملها 

 .أو يكتبها حروزا ومتائم للطالبني ،إليهم يف كتبه

 :سأل العربي امُلوْسَتاْش يف فضول أمقران الذي كان جيفف وجهه

 حريتين أمقران، كم من لغة تفهم؟ -

 .ة فقطأتهجى العربية والفرنسي -

 :واندفع يتأمل ماكان العربي امُلوْسَتاْش يتصفحه، مواصال

أنا رجل جمنون، لقد رآها سي رابح مرارا  ،دعك من تفاهاتي -

 .واتهمين باجلنون

وأصر العربي امُلوْسَتاْش على أمقران أن يكشف له السر، ووزع بصره 

، هل فوق بعض وقد امتألت كتبا بعضها يف احلجرة كلها، صناديق موضوع

أمقران عامل أيضا خيفي ذلك عنه؟ هل هو مشعوذ ساحر؟ طاملا حدثه فوجده 

رجال جمدا يف عمله، لكنه مستهرت باحلياة ال يقيم هلا وزنا، فما السر من 

 ورائه؟ 

جلس أمقران إىل جواره، وأخربه أنه باحث يف الروحانيات، يهتم بها 

ذين عمروا هذه األرض كثريا، ويسعى إلحضار أرواح أجدادنا األمازيغ، ال

                                                           
، األصل فيها أنها لعبة فرنسية، دخلت اجلزائر مع االستعمار، لعبة تشبه الشطرنج -1

 .لعبة شعبيةوسريعا حتولت إىل 
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قرونا قبل جميء العرب واإلسالم، وخاضوا حروبا ضد الرومان والوندال 

والبيزنطيني، وامتزجوا مع الفنيقيني، وأقاموا دوال وممالك، وكانت بينهم 

نزاعات وأحقاد وصراعات، وكانت هلم أسرار طواها الزمن، وهو يسعى 

 ،مل يفهمها هي التيفناغللكشف عن حقيقتها، مؤكدا أن مايراه من حروف 

 .وهي احلروف اليت كتب بها أجدادنا األمازيغ منذ بداية التاريخ

ثم نهض وهو يسوي مشة حتت شفته العليا، مشريا إىل صورة لكومة 

 :من الصخور وقال

 هل تعرف ماهذا؟ -

 :وأسرع العربي امُلوْسَتاْش يتأمل الصورة جيدا، وقال

 .ال، رمبا هي كومة من حجارة -

اح أمقران حيدثه عن ِتيْنِهيَناْن امللكة املتمردة، صاحبة احلكمة ور

والدهاء، الكثرية السفر والرتحال، حتى مسيت ِتيْنِهيَناْن أي ناصبة اخليام، 

واليت دافعت عن أرضها وشعبها ضد الغزاة، ومازال التوارق يف أقصى 

ن والنوق الصحراء يتناقلون حكاياتها وأعاجيبها، ومنها أن قطعان الغزال

 .كانت تأمن لوجودها وتطمئن حلضورها

الواقعة " تافياللت"وتقول الروايات أن ِتيْنِهيَناْن قدمت من منطقة 

باجلنوب الشرقي للمغرب األقصى ممتطية ناقتها البيضاء، وبرفقة خادمتها 

وعدد من العبيد، لتستقر بقافلتها الصغرية يف منطقة " تاكامات"

 . رحلة متعبة وشاقة، مليئة باملخاطراجلبلية بعد " األهقار"

وقيل إن قافلة امللكة طال بها السفر ونفد زادها، وكاد أفرادها أن 

" تاكامات"يهلكوا جوعا، ويف حلظات صعبة تفطنت خادمتها اخلاصة 

لقوافل النمل على طريقها، وهي حتمل حبات القمح والشعري، فأمرت 

املعاكس ملنحى سري قوافل النمل، إىل ِتيْنِهيَناْن مبواصلة الطريق يف املنحى 

أن وصلت إىل األهقار، فوجدت به األمن واملاء، فشيدت صرح مملكتها 
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 .هناك

ويروى بأن ِتيْنِهيَناْن استغلت مجاهلا لتسيطر به سياسيا على منطقة 

تنحدر منها مجيع اليت مزدهرة وقتها، وحكمت عددا كبريا من القبائل 

 . الكربىاإلفريقية بلدان الصحراء  وارق احلالية، يفقبائل الت

وأوصافها الروحية، ومشاعرها كما تروى حكايات كثرية عن شجاعتها 

وهذا  األهقار يَنصِّبونها ملكة عليهم،ة، وهي صفات جعلت سكان النبيل

قي، حتى أن عن طريق النساء يف اجملتمع الرت هو سبب انتقال صفات النبل

بون ألمهاتهم وليس آلبائهم، كما هو األطفال يف العائالت النبيلة ينس

 . الشأن يف اجملتمعات األخرى

 :طوى أمقران كتبه، وقال كأمنا يستعجل اخلروج

ال يراها  ،غري أني اكتشفت أن مملكتها أول األمر كانت هنا، نعم هنا -

الناس لكين أراها، مبجرد أن أستحضر روحها حتى حتضر مملكتها بكل 

 .سكانها

املوستاش، هل أمقران صحيح معافى؟ أبه مس  اقشعر جسد العربي

من اجلن؟ وراَح وهما يسريان معا صامتني يتذكر ُقرَّاَبة جده سيدي علي 

الولي الصاحل، وماكان يراه من حني آلخر يف منامه وصحوه، وانقطع اآلن 

عنه كل شيء، إنه غضب األولياء الصاحلني، والكرامات ال تظهر إال 

 .. للمخلصني

التقاهما مشعون املونشو مثال، صافحاه مسرعني، لكنه أصر  يف طريقهما

 .على إبقائهما ليسمعهما آخر اكتشافاته

لقد اكتشفنا أخريا مقربة املدينة، مدينة كويكول، املدينة احلاملة اليت  -

نامت حتت األرض قرونا، سأثبت لفرانكو اللعني أن جدي كان هناك قبل 

يم حفال عظيما أدعو إليه اجلميع، جميء أجداده الرومان، وإذ ذاك سأق

 .اجلميع دون استثناء، حتى أنت يا أمقران وأنت يا العربي املوستاش
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 .ومد يده ليمس شاربي العربي لكنه اختل وكاد يسقط أرضا

تبعد كويكول عن سطيف بأربعني ميال، وهي مدينة رومانية بنيت  

وحمكمة، ومسرح املعابد،  الروماني نريفا، بها عدد من زمن اإلمرباطور

مشاهد، وساحة كبرية تقع إىل جانب املسرح مبنية  يتسع حلوالي ثالثة آالف

كانت تتم  حيثمسيحي به معبد الباتستار  باحلجر، ويف كويكول حي

 . عملية التنصري

وقد شهدت املنطقة بأسرها صراعا كبريا بني الرومان واألمازيغ، من 

ماريوس، كما شهدت نشوب أشهر ذلك املعركة الفاصلة بني يوغرطا و

ثورات، أشهرها ثورة تاكفاريناس الذي كان عضوا يف اجليش الروماني، ثم 

 . انقلب عليهم

جاءت من بعدهم قبائل ريغة القبالة كما يعرفون اآلن، وهي من قبائل 

، "ألقاتهن"زناتة، وكان على رأسهم امللك الرببري الشاب املغوار 

املذكور يف الروايات والقصائد البطل الشجاع " زيليوس"واألمري 

الرببرية الشعبية، وهما من أسسا مدينة مزلوق، وكانا يهيئانها لتكون 

" زيليوس"واألمري " ألقاتهن"عاصمة نوميدية جديدة، لكن ُقتل امللك 

بالسم غدرا وِغيلة، يف مأدبة عشاء أقامها امللك على شرف القبائل املنظمة 

أتباعهما مزلوق وتوجهوا إىل كاستيلوم  حتت لوائه يف يوم الناير، فرتك

فارطانيانس اليت هي اآلن قصر الطري، لكن أيدي الغدر عاثت يف 

عمال برأي املنجِمني  األمروقد مت االنقراض،  علىصفوفهم حتى شارفوا 

ليت حتكي عن ظهور اليهود الذين أشاروا بذلك، منعا من حتقق النبوءة ا

أبيه، ويبين مملكته على كافة الشمال، الذي سيسرتد عرش  القيصر املوعود

م باملنطقة فدمر كل  419ومن البحر إىل النهر، ثم عصف زلزال سنة 

 .شيء

املعمر ، وكان 1911مت اكتشاف املقربة داخل مدينة كويكول سنة 
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فرانكو خيرج إليها كل يوم حممال مبعداته، ظل ينتقل إليها مبفرده أول 

ونشو، ورغم أنهما يقصدان مكانا واحدا، األمر، ثم صار يالزمه مشعون امل

إال أن تنافسا كبريا كان بينهما، كان مشعون يؤكد أن املدينة بناها اليهود، 

وهو يبحث يف املقربة عن دالئل تثبت ذلك، وكان فرانكو يؤكد أن كل ما 

يف املقربة دليل على أن املدينة كانت مسيحية، وأن أهلها مجيعا كانوا أتباعا 

 .للمسيح

ا كان كل منهما خيبئه عن اآلخر، أن كليهما ظل يبحث عن كنز من م

الذهب، تشري روايات كثرية أنه دفن يف هذه املقربة مع جثة إحدى أكرب 

 .  ثريات املدينة

** ** ** ** 

  

9 

تركية إىل احلمام أعادت الال يف الصباح الباكر رفقة  محامه كلما خرجت

لتفات، ودون أن ترفعي رأسك يف امشي يف طريقك دون ا: عليها الوصية

، مبجرد أن يف املدن أحد، صدقت اَلالَّ ُتْرِكَيه ، لقد تغريت أخالق الناس

الناس هنا خترج املرأة وختطو يف الشارع حتى ترصدها العيون الثاقبة، 

خليط من قبائل متفرقة، والنساء أكثر جرأة، لعل ضيق األزقة وتالصق 

بعض الوجوه، قليل منهن خيرجن سافرات املنازل مزق ستار احلياء على 

تقليدا للفرنسيات، وهن يف الغالب اللواتي تعلمن يف املدارس 

الفرنسية، وبعضهن يرتدين حلافا أبيض، وأكثرهن خيرجن ملتحفات 

مبالءات سوداء تغطي الرأس واجلسد ماعدا الصدر الذي يظل عاريا حمدقا، 

جال طلبا الكتشاف املخبوء، وحتى فج النهدين الذي تنزلق عليه عيون الر

ولعل املرأة أحيانا تتجرأ فتظهر ذراعيها، ليومض بياض اللحم حتى رأس 

 .الكتفني واإلبطني، ومجيعهن يضعن النقاب
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وكثريا ما حدثتها اخلالة تركية عن أعاجيب لو وقعت يف القرية لسال 

يعيشون فالنة عاهرة، وبيت فالن ال : جراءها الدم اهلادر، كأن تشري بقوهلا

. إال من العهر، وفالن لقيط ال يعرف له أب، وأمه مل تتزوج يف حياتها

كبرية حني ذكرت  محامه ولذلك يناديه الناس باسم أمه، وكم كانت فاجعة

هلا اَلالَّ ُتْرِكَيه أن هناك بيتا ضخما للزنا يسميه الناس دار الفساد، فيه 

 .فرنساوية على تسيريهالعشرات ممن ميتهن حرفة البغاء وتشرف الدولة ال

وظلت تتوجس خيفة من هذا املكان على أخالق العربي املوستاش، 

 وهي اليت تعرف رغبته الشديدة يف املرأة، وما كادت تفاحته يف األمر حتى

وما دخلك أنت يف هذه التفاهات؟ أننت النساء : ثار يف وجهها رعدا قاصفا

، إن أن يبقيها يف البيت كاخلنفساء ال حتسن إال نقل القاذورات، وهددها

، وراح يتذكر مالمح حدة املخرومة أعادت احلديث عن املوضوع مرة أخرى

اليت اقتحمت عليهم املقهى دون حياء، ويعيد إىل ذاكرته أوصاف وريدة 

 .املرقومة اليت رمسها خيال أمقران ذات يوم

أول أمرها للحمام أصيبت بالدهشة والذهول،  محامه حني دخلت

عشرات النساء العاريات دون حياء على اختالف األشكال صادفتها 

واأللوان، بعضهن كحوريات اجلنة، وبعضهن كالساحرات الشمطاوات، 

تدخل املرأة أول أمرها حمملة بعتادها، ترتقي مع األخريات منصة طويلة، 

تنزع ثيابها، تضعها جانبا، وحتمل عتاد االستحمام وتدخل احلجرة 

ورمبا اثنتان،  1لبالط حتى إذا تعرقت، جاءتها الطيابةالساخنة، تتمدد على ا

ها، ثم غسلها بالصابون، خترج ملفوفة بفوطة فتقوم بدلكها وتنظيف جسد

ت ثيابها لبس كبرية إىل حجرة االسرتاحة، حتى إذا برد جسدها وجف

 .والطيوب عليها العطور تغدقوأ ،اجلديدة

تركي، مغطى من الداخل واحلمام كما ذكرت اَلالَّ ُتْرِكَيه ذو طابع 

                                                           
 . اسم يطلق على املرأة اليت تشتغل داخل احلمام بتدليك أجساد النسوة -1
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بالزليج املزخرف وامللون، وبه أعمدة كبرية وأقواس ضخمة، به غرف، 

إحداها ساخنة لالستحمام، وأخرى باردة للراحة وتغيري املالبس، وبينهما 

ثالثة صغرية لالسرتاحة، ويف الزاوية اليسرى غرفة صغرية تسمى غرفة 

َيه، تعطي األوامر للخادمات العرائس، وعند الباب جتلس عادة اَلالَّ ُتْرِك

وال  ،وللزبائن، وتقبض األجرة من كل من تغادر، وهي ال تغفل عن شيء

يفوتها أمر أبدا، تراقب الداخل واخلارج، وتتابع حركات النسوة، وتدعو 

من خادماتها لتنبهها إىل امرأة منحرفة، قد تشكل  إليها يف كل مرة واحدًة

 .خطرا على املستحمات

بابان، باب داخلي وآخر خارجي بينهما سقيفة زينت  عند املدخل

بأعمدة مضفورة، تنتظر النسوة فيها أزواجهن عند االنتهاء من احلمام، 

وخلف اَلالَّ ُتْرِكَيه نافذة صغرية متد منها رقبتها من حني آلخر آمرة العامل 

أو يعدل من  ،يضيف كميات الفحم ،الذي يهرع بسرعة لتنفيذ األوامر

 . مام، أو يهرع إلبعاد بعض املتسكعنيحرارة احل

أما يوم العروس فهو حقا خمتلف ومشهود، تأتي العروس يف حمفل 

وتألألت  ،بهيج كاألمرية ختتال بني قريباتها، وقد تعاىل ضرب الدف

 . ونثرت حبات احللوى واللوز ،الشموع ورشت العطور

قات، بل واحلمام نقطة للمواعيد، ونقل الرسائل بني العشاق والعاش

هو سوق لبيع اللذة أيضا عرب مساسرته املتمرسات، وكثريا ماكانت تقع 

املعارك الطاحنة، تبدأ بني امرأتني وتنتهي بني جمموعتني، تشج فيها 

الرؤوس، وتقطع الشعور، ومتزق املالبس، وتتهاطل أطنان من السباب 

 .مثله يف حياتها محامه املقذع الذي مل تسمع

النسوة يف وضع احلناء، يف األيدي واألقدام والشعور،  وما أكثر ما تتفنن

هو تنافس النسوة يف الوشم،  محامه وهو أمر عاد، غري أن ما أثار دهشة

وللوشم خبريات يتقنه ويسرتزقن منه، والنسوة يضعن الوشم على اجلباه 
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والذقن واألفخاذ والنهود أيضا، وكثريا مايكون الوشم اسم حبيب وفاء 

 محامه قلب وسهم، ورمبا صورة عقرب دفعا للعني، وارتبكتله، أو صورة 

تركية ختربها أن الوشم يوضع أيضا بني األفخاذ، الال وامحرت خجال و

 . لالغتصابليمنع عن املرأة فض بكارتها إذا تعرضت 

أول أمرها للحمام أصيبت بالدهشة والذهول، لقد  محامه حني دخلت

املها، خمتلف كل االختالف عن انتقلت إىل عامل جديد كل اجلدة عن ع

حميطها، وأصيبت باالمشئزاز حني تغزلت بها امرأة علمت فيما بعد من 

تركية  اَلالَّ ُتْرِكَيه أنها سحاقية، وكم أشفقت عليها حني أقبلت عليها الال

خاجمة، وأخرجتها من احلمام نصف عارية تتقاطر ماء، : وصفعتها بقوة مرددة

 .  ومذ ذاك مل ترها

ك فإن كثريا من األمور غري احملرتمة تقع بعيدا عن عيين اَلالَّ ولذل

ما  محامه ُتْرِكَيه اليت ال تتسامح أبدا يف ذلك، وهي تردد دائما على مسمع

احلمام للطهارة ال للقذارة، وهو مصدر رزق جيب أن : يقوله هلا سي رابح

 .يكون حالال ال مغمسا ببول الشيطان

املرقومة تدخل احلمام ذات ة َدْيوَري ترى وكم كانت دهشتها كبرية وه

من حتت مالءتها السوداء إال عيناها حني دخوهلا رى يوم، مل يكن ُي

السوداوان كقمرين دريني يف ظلمة حالكة، وحني تهاوت املالءة حواليها 

بدت كحورية نزلت لتوها من جنة اخللد، ومل تتمالك النسوة أنفسهن 

يف فتنتها وتذكرت قصة النيب يوسف  محامه فتهن يف مجاهلا، تسمرت

 محامه وراحتعارية، تدخل احلمام وريدة سبحان اهلل، وانسلت : ومتتمت

 .رقمت بها رجليها وساقيهااليت  اخلطوطتتابع 

املوقومة وريدة انتهى املشهد دون أن تنطق الال تركية، ال لشيء إال ألن 

ض االحرتام داخله، تنضبط متاما بأوامرها داخل احلمام، بل وتساهم يف فر

احلمام محامنا : وال تنسى أن تكرر على مسمع الال تركية وهي خارجة
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 .ياخاليت تركية، سلمي لي على عمي رابح

واَلالَّ ُتْرِكَيه مثال للحكمة والتعقل، ذات شخصية قوية مع اجلميع 

نساء ورجاال، ولكنها أمام سي رابح تصري ريشة يف مهب الريح، وبقدر ما 

به، وبقدر ماهو جبار عنيد، هو عطوف رحيم، والناس يروون عنه تهابه حت

حكايات عجيبة، منها أنه كلما رأى فتاة مجيلة معدمة تزوجها قائال وهو 

 .اخلري كثري، دعوها تقتل الفقر خبريي: يضحك

الذين يقصدونه  يفتح صدره للرجالواحلمام بعد منتصف النهار 

ت النساء، ويتحول ليال إىل مرقد وقد تغريت فيه كثري من ممارسا ،بكثرة

يقصده الغرباء وعابرو السبيل، يسجلون أمساءهم لتحمل إىل الشرطة 

ليال، ثم يتجاورون صفا طويال يقابله صف آخر، وتباع يف احلمام القهوة 

والشاي والزعرت واحلار والشمة والسجائر، وتروى احلكايات والقصص، 

بعض اخلدم فإنه يسند األمر ليال وإذا كان سي رابح يعمل مساء مستعينا ب

 .ملن يثق به منهم

وقد طالت السهرة فيه هذه الليلة، قص عليهم القوال قصة السيد 

علي وراس الغول، وقص عليهم قصة النيب يوسف وزليخة، وقص عليهم 

قصة بقرة اليتامى، انتشى العربي امُلوْسَتاْش كثريا ليس للقصص فهو 

انتشى لصوت القوال الذي كان ينغم به يعرفها بأدق تفاصيلها، لكنه 

حكاياته، خبالف سي الطالب الذي كان يقدمها باردة، كما انتشى لصوت 

 .الرباب اليت كان يعزف عليها إيقاعات تزرع الروح يف احلكايات

ومذ ذاك قرر العربي امُلوْسَتاْش أن يظهر عبقريته يف العزف على 

ئد غزل يف احلب، أو ما كتبه غريه، القصبة، مغنيا أحيانا ما كتبه هو من قصا

 :خاصة قصيدة حممد بن قيطون يف حيزية
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 ـوْد، ـــالْلح َعزُّوني يا اْمالْح، يف رايْس َلْبناْت، َسْكنْت حتْت

 اري َمْقـِدَيـاـن                                                    

 ـْل، واْر اَلْعِطيـْل، ِكـُنــيف َتاِوي ـْل، ُكـناـــاه ْعلى اْقِبيْحْسريا

 اْو النَّْقِضيـاـش                                                  

 زاْل، ـــيال، راحْت ْجِدي اُلْغْخَل ا مْن ْدالل، ِكـَضْيـما ُشْفن 

 ْد اْعلَيـاــــــَبا ْلُجه                                           

 ْعليْه سـاْح،  ْل وضَّاْح، الدَّْمـــَخْدهـا ورْد الْصباْح، واْقُرنف 

 وْقت الَضْحِويـا                                              

 اْج، ِريقْك سي الْنعاْج،ـامَلْضحْك َلعَّعاْج، و والُفـْم امثيْل 

 الشََّهاَيـا ْلــــْعَس                                           

 الْر ، ـــَجْعْبـْة َب ـار،ُجم ْتــه اْخياْر، َمْن َطْلعُشـوْف الرَّْقب 

 يـاــَذْهب واْلْعَواقْد                                             

 واْم، َمْن ُتفَّاْح الْسقاْم، ــاْتـ يْه اْثننْيَصْدَرْك َمْثل الـْرَخاْم، ِف 

 إَديـا ـوْهــَمـسُّ                                                 

 ْل الرَّْمقاْت، ـــاْت، عاَدْت َفـامْلَماْت، َكْحــيف ذا ْلِليـَلْه ُأوَف 

 الدُّنيا َعْت دارَودّْ                                              

 ِحْجري، َدْمَعه يف َبْصري،  َصْدري، ماتْت يفَلضِّيْت اْخيت ْلل 

 َجرَّايا ْعلى اْخدودي                                         

 اْلُبوْر، ماَطيَّْحْش الْصُخوْر،  يـا حفاْر اْلـُقبوْر، َسايْس ِريْم 

 اــِزيـَحـْي لىْعـ                                              

هذه املقاطع  وال ميلك العربي امُلوْسَتاْش نفسه فينفجر باكيا، كلما ردد

من القصيدة اخلالدة، متعاطفا مع سعيد العاشق الذي غدر املوت به 

ى قصته ومغامراته مع حبيبته فاختطف حبيبته حيزية، مسقطا ذلك عل

 . محامه
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دين، ماكاد العربي يفطن لتأخر الوقت حتى أسرع جير سي رابح عائ

حامل، وموعد وضعها يقرتب  محامه ليس من حقه أن يتأخر من اآلن،

 .وجيب أن يكون قريبا منها دائما، رغم ثقته الكبرية يف اخلالة تركية بسرعة،

 :متخوفة وقد ترددت كثريا ،محامه قالتحني ناما يتبادالن الدفء 

 املرقومة؟وريدة هل مسعت ياالعربي ب -

 :كاد حتى ثار كالرعدنط قلبه يفتح مسامعه، وما

 وأنى لك أن تعريف العاهرات؟ -

 :قائلة محامه خف صوت

العالقة لي بها سوى أني رأيتها اليوم يف احلمام، مل خيلق اهلل مثلها  -

 .يف األرض

املرقومة، متمنيا وريدة جذبها العربي إىل صدره، وراح حيلم بوصمتت ف

   .طويال محامه لو حتدثت عنها

** ** ** ** 

 

11 

ما كاد العربي املوستاش خيرج من العمل مساء حتى انساب إىل ماخور 

املدينة أو دار الفساد كما يسميها الناس، ما الذي مينعه من رؤيتها؟ بل ما 

املرقومة وريدة الذي يدفعه لزيارتها؟ هل هو جمرد فضول الغري، أم هو مجال 

ة تشغله يف امرأال هو على يقني أن  ؟وفتنتها اليت صارت على كل لسان

تراءى له باب املاخور من بعيد،  ،وسوزان، استدار ميينا محامه الوجود بعد

بعض من الشباب يقفون أمامه يعاكسون فتيات شبه عاريات، حني كاد 

يقرتب تفرق اجلميع، خرج كهل يف الستني خممورا وراح يتمايل بعيدا، 

وقد فقدت أمام الباب كانت جتلس حدة املخرومة متص الدخان بشراهة، 

أصيب بالغثيان وهو يرى هذه املشاهد كثريا من أسنانها وأرنبة أنفها، 
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يف هذا العفن؟ واستدار راجعا غري مبال حبدة وريدة املقرفة، هل تعيش 

، فوجئ بثالثة فتيان طالبة منه العودة مة وال بصوتها املزعج ترفعهواملخر

مية، وقف اثنان خلفه، يندفعون باجتاهه، تبدو عليهم عالئم االحنراف واجلر

وحتداه الثالث بنظرات صارمة يف عينيه، ضرب األرض بزجاجة مخر فارغة 

ميكنه أن يردي  ،تشظت يف كل مكان، أمسك العربي املوستاش عصاه جيدا

 :هؤالء مجيعا بضربة واحده، قال زعيمهم

حنن عصابة املوت، وأنا خالف التيقر، لو عدت ثانية إىل هذا املكان  -

 .مكسأمص د

عصابة املوت؟ خالف : وانصرفوا، فانصرف العربي املوستاش مرددا

      !التيقر؟ ياهلم من أنذال أوباش

ما الذي دفع به إىل هذه املزبلة اليت ال ينجذب إليها إال الذباب؟ هل 

خري له أن يذهب إىل احلمام، يتجرأ أوالد بلخري على التمرغ يف العفن؟ 

منذ أول الذي اعتربه هذا الرجل رابح، ليس أفضل من أن جيلس إىل سي 

، كلما اكتشف فيه جانبا غمضت فيه جوانب، له لغزا كبريالقاء بينهما 

شخصية تشبه إىل حد كبري الكهف ذا التجاويف، عامل ال ينتهي من 

وجده عند الباب كعادته جيلس على الكرسي احلجري املطرز السحر، 

كان سي رابح حزينا، وكان  ،بالفسيفساء، جلس إىل جواره بعد أن حياه

ح صبية افجأة ارتفع صياملساء حزينا أيضا، كأمنا انتقلت إليه العدوى، 

ويتعثر  ، كما تطارد الكالب األرانب،همفرنسيون يطاردونالرك ورجال الد

غري آبهني بصرخاته املستنجدة، مل أحدهم فينهشونه بركالتهم احلمقاء، 

قة أحد املعمرين ليسرقوا من يكن هلم من ذنب سوى أنهم تسوروا حدي

 .أشجارها فواكه

إال أسبوع مل مير س دائما، اإنها مشاهد صارت تتكرر أمام أعني الن

فرغ يف رأسه ضابط الشرطة ثالث ، حني أعلى قتلهم شابا خممورا
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 .فرنسيةفتاة ب هرشحترصاصات متهما جبرمية 

، فالفرنسيون مل يكن العربي امُلوْسَتاْش يف قريته يعرف كل هذه احلقائق

 ساكنهمال يشاهدون إال قليال، أما هنا يف سطيف فرياهم كل يوم، يف م

الراقية، يف حدائقهم البديعة، يف خمامرهم، يف مقابرهم، يف كنائسهم 

الضخمة، الفروق بني الطرفني عميقة، ليس للعرب من هذه األرض إال 

 .املشردة جتمعات لبيوت بائسة كثري منها تأنف من سكناها حتى الكالب

سأل العربي امُلوْسَتاْش سي رابح عن تفسري لكل الذي يراه، فراح 

حيكي كشالل متدفق، حدثه وهو يرسم على األرض أرض فرنسا وأرض 

اجلزائر، وحتدث طويال عن الداي، وسيدي فرج، واألمري عبد القادر، وأمحد 

 .(Cayenne)باي، والال فاطمة، وعن َكاِينْي 

بكل هذه املعلومات؟ ال يعرف  لسي رابحين صدمته الدهشة، من أ

العربي امُلوْسَتاْش عنها شيئا، تذكر ما كان يرويه سي الطالب كلما سألوه 

إن اهلل يف : عن انتهاك اجلنود الفرنسيني ألوالد سيدي علي، كان يقول

 ،ا مليئة بالذهب والثانية بالقملماألزل خلق غرابا وأعطاه صرتني إحداه

ي األوىل على رؤوس العرب والثانية على رؤوس وطلب منه أن يرم

النصارى، فأخطأ وعكس األمر، وكانت أصوات اجلميع تتعاىل العنة 

هذا وقع يف األزل : الغراب والقمل والنصارى، ويستاء سي الطالب قائال

إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، وحني تتعاىل وستسري عليه الدنيا 

جزاؤنا اجلنة، الدنيا : القدر يقول حوله بعض األصوات رافضة هذا

للكفار، والدنيا فانية، أما املؤمنون فعليهم أن يعملوا لآلخرة، واآلخرة 

دائمة وسرمدية، وتسكت األصوات راضية، حاملة جبنات عرضها 

 .السماوات واألرض

 :عن احلل سريعا إىل واقعه وسأل سي رابحامُلوْسَتاْش عاد العربي 

ى الغراب؟ ونفرض عليه إعادة احلقوق هل ميكن أن نقبض عل -



182 

 

 ألهلها؟

وقد فهم مقصد العربي مبرارة وهو ينشق من قرنه، سي رابح تبسم 

 :قالاملوستاش و

احلقوق، أم وهل نطالبه بإعادة  نفرض عليه أم نرتجاه؟الغراب؟  -

مجع القمل من رؤوسنا، وقطع  بيننا بالتساوي؟ ومن يستطيعيقسم احلظني 

 الذهب من جيوبهم؟

بدا ه وقد يتأملوراح العربي امُلوْسَتاْش  مبرارة، ضحكوراح سي رابح ي

نعم يهزأ به دون شك، وغري أكثر غموضا، عم يتحدث؟ إنه يهزأ به، له 

 :جمرى حديثه هروبا من هذا املوضوع

 عمي رابح ذكرت لي كلمة َكاِينْي، هل هي أرض بعيدة؟ -

وختيله يقول يف  وسكت سي رابح جملال باحلزن، ولكنه حزن ساخر،

 .كأن هذا األمحق فهم كل ماحدثته عنه، ومل يبق له إال َكاِينْي: نفسه

ونهض سي رابح فنهض معه العربي املوستاش، يتبعه مستسلما، دخال 

مقصورة احلمام، أشار بإصبعه إىل صورة معلقة عليها كتابة بالفرنسية، 

 :وقال

 هنا بالضبط أرضنا ،كل ما تراه مرسوما على هذه الورقة هي األرض -

 .فرنسا، وبيننا حبرأرض ، وهنا اجلزائر

 حبر، بيننا حبر، وما الذي جاء بهؤالء املالعني إلينا؟ ملاذا اليرتكون أرضنا

؟ هكذا تساءل العربي امُلوْسَتاْش يف قرارة نفسه، ويعودون إىل أرضهم

 :الصورة وقاليسار وفجأة انتقلت إصبع سي رابح إىل أقصى 

نْي، بالد بعيدة، حني يكون عندنا نهار يكون عندهم ليل، هذه َكاِي -

وهي بالد ملك للفرنسيني، وقد نفت فرنسا إليها الكثري من اجلزائريني 

 .الذين متردوا عليها

وغشيت العربي امُلوْسَتاْش أمواج من احلرية والقلق واخلوف والكره، 
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حتى  وختيل هذه األرض دون مشس، ظالم سرمدي يعيش فيه املنفيون

: يقضى عليهم، وفجأة قفز إىل ذهنه دعاء أمه كلما سخطت على أحدهم

 أخذك اهلل إىل كيان، هل كانت أمه أيضا تعرف كايني؟ 

هل أخذوه أيضا إىل كيان، أم قضى شهيدا يف  ،حممودسي وتذكر عمه 

 :سأل سي رابح ؟سجون فرنسا الظاملة ، أم هو اآلن يرسف يف أحدركااملع

 قك الذي اشرتك يف معركة عني توتة؟يهل سألت عن صد -

 :غشي حزن شديد مالمح سي رابح وقال

لقد قضى شهيدا، التهب  سعدان الغول؟وصديقي العزيز أخي  -

 .سعار فرنسا وهي ترى الناس ينتفضون ضدها فأبادتهم بوحشية

صمت حلظات ثم اندفع حيكي كاخلبري، والعربي املوستاش يركز فيه 

  :صغري يسمع احلكايات العجيبة الساحرةعينيه فاغرا فاه كطفل 

ضاق األحرار يف عني التوتة  1916ياالعربي يا ولدي، خريف  -

معزاز، وبريكة بظلم النصارى املاكرين، فتجمعوا أول أمرهم يف قرية بو

وانتشر النبأ سريعا، فتهاطل اجملاهدون من كل  واتفقوا على إعالن اجلهاد،

قواتها الرببرية، قوات املوت حتشد ، وأسرعت فرنسا صوبحَدب و

، واندفع ت امللتحقني بنداء االنتفاضةحاصرت االتصاالت وقطعوالفناء، 

األحرار خيربون خطوط اهلاتف والتلغراف وحتى اجلسور، وهامجوا 

الفرنسيني واليهود، وأحرقوا منازهلم وممتلكاتهم، وأبادوا عمالءهم يف كل 

ألشم، وصرع اجملاهدون نائب مكان، والتهبت الثورة يف كل األوراس ا

بعد أن فرت ( Mac- mahon) ماهونعمالة باتنة، وخرَّبوا برج ماك 

 .حاميته العسكرية، كما حاصر األحرار مدينة بريكة كلها

وأحست فرنسا باخلطر الدائم وهي يف قلب أتون احلرب العاملية 

آالف اجلنود، مدججني بأحدث األسلحة الفتاكة،  األوىل فراحت حتشد

، واستعانت بالطائرات مرتكبة أبشع Mounierبقيادة اجلنرال مونيي 
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انتقاما منهم على االنتفاضة، بعد عامني تقريبا مخدت  ،اجلرائم ضد العزل

جذوة املقاومة، وساقت فرنسا ثالثة آالف أسري إىل معتقالتها، وصادرت 

 .من السكان حتى أقواتهم

دموع، لزم العربي وسكت سي رابح مطرقا وقد ترقرقت عيناه بال

 .امُلوْسَتاْش الصمت تقديرا له، واصل سي رابح

قرب صديقي الشهيد، رمحة بعدها بأشهر زرت املنطقة ووقفت على  -

 .األطهار الشهداء وعلى كل سعدان الغولاهلل عليك يا 

، هل قتل أخوه سي عادت احلرية تلح على العربي امُلوْسَتاْش من جديد

يف أحد  ماحقا كما أشيع، أم أنهبغدادي سي سليمان بن الوحممود 

وهمَّ أن يطلب من  ؟ مكان ما من العاملأم مت نفيهما يف ؟معتقالت فرنسا

 :حممود، ثم غيَّر اهتمامه قائالسي مرافقته للمنطقة للبحث عن  سي رابح

 ؟يا عمي رابح مرة أخرىحنن أيضا هل سنثور و -

 :رفع فيه سي رابح عينيه وقال

، هذا الشعب لن يستكني حتى يطرد الظاملني إىل غري البد أن نفعل -

ثورة األوراس  فشلت أيضا ثم ،1781رجعة، فشلت ثورة املقراني سنة 

، جيب أن نعد العدة لثورتنا حنن أيضا، هذه األرض مازالت َظِمًئة 1916

 . إىل دماء الطاهرين

 كاملكان املقدساليت كانت يف الطريق إىل البيت دخال مقهى العرب، 

أسرع بهما عالل  قهوةالبد أن يزوره اجلميع، جلسا حيتسيان فنجاني 

 ماداطاويا يديه ثم عاد ليجلس خلف احملسب ، القهواجي مبجرد أن جلسا

 :وقالرفع فيه سي رابح بصره حنيف، هرم نسر رقبته العارية ك

 .مالي أراك كئيبا ياعالل؟ كأن األمواج التهمت أساطيلك -

 :  ن أن يتحرك أو يغري وضعيتهرد عالل القهواجي دو

إيه ياسي رابح، كل الناس وجدت هلم حلوال إال أنا تركتين تائها  -
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 .كأبي نواس

 :وقال دير الفنجانوأصابعه ت نظر فيه سي رابح حلظات

 .أنت ياصديقي تطلب النجوم -

 :أسرع عالل القهواجي جيلس إليهما يكاد يهمس يف أذن سي رابح

رقومة، وأجنب أوالدا كباقي الناس، هل امل وريدةحلمي أن أتزوج  -

 هذا حرام؟

 :واصل عاللالصمت، من فنجانه الزما سي رابح رشف 

املرقومة؟ أعتقد أن احلب ال  وريدة أو أني فقري وكبري ال أستحق -

 .يؤمن بالسن واملال

 :علق العربي املوستاش مؤيدا

حبك يا احلب ال يؤمن بذلك فعال، والبد أن تدافع عن  ،معك حق -

 .عالل

ودون أن يغري عالل القهواجي نظره عن سي رابح واصل كأنه مل 

 :يسمع تعليق العربي املوستاش

الناس مجيعا سيحسدونين، علي أن أبقى هكذا أفضل من أن أعرف  -

 .أن أحسد فيها فنهلك معا

 :والعربي املوستاشسي رابح  ونهض من مكانه فنهض

 .دع األمر للمقادير يا عالل -

جا، وراح عالل القهواجي يتابع انصرافهما وقد بدت على مالحمه وخر

  .ة وأسىرقح

العربي املوستاش الفرصة مناسبة ليسأل سي رابح  وجديف الطريق 

عن خالف التيقر وعصابة املوت، راح يقدم له عرضا شامال عن تفشي 

اجلرمية يف املدينة، وانتشار اإلدمان وكثرة العصابات، مركزا على عصابة 

املوت اليت ال متتهن إال االبتزاز والقتل، وراح يقدم له قائمة باجلرائم اليت 
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تنسب إليها وإىل زعيمها خالف التيقر بالذات، وختم كالمه بوجوب 

 .جتنب الدخول معهم يف صراع قد ال حتمد عقباه

بعد العشاء كانت احلرية بادية على العربي املوستاش، تأمله سي رابح 

أن هذا الشاب اهلارب حببه، املفجوع يف أهله وأرضه، طويال، هو يعرف 

 :قال سي رابح ؟حمل أكثر مما يطيق، ولكن أي من الناس مل يتحملتي

إيه ياالعربي لو حكيت لك معاناتي لنسيت كل شيء، فال حتمل  -

 .همًّا ودع املقادير تسري يف أعنتها

حياته؟ ذاك وأعجب العربي امُلوْسَتاْش بالفكرة، حيكي له سي رابح عن 

 .ما كان يبغي، فاندفع مشجعا

 .ال أعتقد أن حياتك أقسى من حياتي ياعمي رابح -

 .وكانت الليلة ليلته وهو يقص حياته، أو على األقل جزء من حياته

ذاق مرارة اليتم مذ كان صغريا، ودرج يف  ،حتى سي رابح ابن القرية

من األنانية والصراع،  أسرة كبرية، بقدر مافيها من التعاون والرتاحم، فيها

ترك البيت الكبري فرارا من تطاحن ظهر بني إخوته على أشبار من 

األرض، دخل سطيف غريبا ال يعرف فيها أحدا، وجد نفسه عامال يف 

ة الذي يربط سطيف بقسنطينة واجلزائر العاصمة، يطريق السكة احلديد

لون كالبغال ليس أقسى منها إال املوت، يعم !كم كانت تلك األيام قاسية

 .من الفجر حتى املغرب، كأنهم مساجني ينفذون حكما باألشغال الشاقة

كانت الفرتة اليت قضاها سي رابح يف سطيف كافية ألن ينسج فيها 

شبكة ضخمة من العالقات، وتوصل إىل معرفة طباع الناس واجلماعات، 

واطمأن إىل حكم ال نقاش فيه، إذا أردت حتقيق أهدافك فارتق سلم 

ليهود، إذا صاحبت يهوديا، يكفيك ذلك لتصل إىل الفرنسيني وإىل غري ا

الفرنسيني أيضا، وال هم لليهودي إال أن حيقق هدفه الذي يكون يف 

الغالب ماديا، وهو من أجل ذلك يستعمل لباقة ودهاء كبريين، فالغاية 
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بل تربر الوسيلة، واليهود يف اجلزائر نوعان، يهود تواجدوا باجلزائر قعنده 

وهم أقرب بكثري إىل اجلزائريني، وبني الطرفني  ،االستعمار الفرنسي

وفيهم طباعه الغليظة اللعني عالقات عميقة، ويهود جاءوا مع االستعمار 

 .الشريرة

من يهودي كان يعمل حتت تصرفه، واستطاع أن يف فتوته تقرب رابح 

الفرصة يكسب ثقته فأرسله ليعمل عند أخيه بقسنطينة، ومل يضيع رابح 

 -فأسرع بالسفر، وهناك اخنرط يف العمل إىل قمة رأسه، كان اليهودي 

يف حاجة ماسة إىل شاب جمد خملص مثل رابح،  -وامسه إمرباطور احلمامات 

، كان يعترب نفسه تلميذا يف كل احلياة الذي استغل كل دقيقة ليتعلم احلياة

 .مدرسة كبرية

، كلما ذكر سي رابح هذه لقد تعلم الكثري ولكنه خسر الكثري أيضا

الفرتة أحس مبرارة يف نفسه كلها، أحس أن ال معنى للحياة بعدها، لقد 

، أول امرأة أشرقت على قلبه ثم انطفأت فجأة ضيع أول امرأة أحبها

 .لتعشش فيه خيبة باردة، ظالما كافرا حقريا

لزم سي رابح صمتا مطبقا، نظر فيه العربي امُلوْسَتاْش كأمنا حيثه أن 

قرأ على مل يعد لسانه يقوى على احلركة،  ،يكمل احلكاية لكنه توقف

 :أراد أن خيرجه منها فلم يزد على أن قال حبذرمالحمه عواصف للمأساة، 

 .عمي رابح -

 :وقالكأمنا خرج من كهف عميق تنهد سي رابح 

ن حب، هل تعلم ياالعربي أن احلياة هي احلب؟ وال معنى حلياة دو -

الدنيا امرأة  :حني قالوامل خيفق حبا، لقد صدق أجدادنا وال معنى لقلب 

عطتك الدنيا، وإن كرهتك أحرقت عليك حبتك املرأة أاآلخرة امرأة، إذا أو

 .الدنيا

لزم العربي املوستاش الصمت تقديرا ملشاعر سي رابح، إذن لقد عاش 
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 :قصة حب رهيبة، استمر سي رابح يقول

 .نتهت مبأساةقصيت اجلميلة، الألسف يا العربي  -

ودمعت عيناه، حقا ال حزن يبكي الرجال غري حزن احلب، وال أمل يعصر 

فكيف ال يبكي  ،القلب غري أمل احلب، وإذا كان سي رابح يبكيه احلب

غريه، أراد العربي امُلوْسَتاْش أن يغري اجتاه احلديث ليخرج سي رابح من 

يف حجم هذا  كابوسه املرعب، ليس للرجال أن يبكوا خاصة إذا كانوا

الرجل الكبري، لكن سي رابح واصل احلديث كأمنا كان يتمتع به أيضا، 

 :يتلذذ باستمراره، يعاقب نفسه باألمل والعويل

ألول وهلة أدركت أنك هارب بعشقك، فحميتك،  حني رأيتك -

 .أردت أن أنتقم لنفسي فيك من الزمان الذي خانين ذات يوم

اش، لقد وصله اجلواب الذي طاملا إىل هنا زالت حرية العربي املوست

 حريه، ماالسر يف اهتمام سي رابح به؟   

كان العربي امُلوْسَتاْش يفكر يف قصة احلب اليت عاشها سي رابح، 

وانتهت مبأساة ذاحبة، مل جيرؤ على االستفسار منه، لزم الصمت، األيام 

 .كفيلة مبعرفة احلقيقة

على وشك  محامه لب مساعدة،ودلفت اَلالَّ ُتْرِكَيه عليهم الباب تط

 :الوضع، واندفع سي رابح بسرعة خارجا وهو يقول

 .ةَداّلسأعود ببهيجة الَو -

رمت اَلالَّ تركية حببل للعربي وأمرته بتعليقه، فعجل يربطه خبشب 

كاملتأرجحة فيساعدها على الوضع، وأسرعت  محامه السقف لتمسك به

ة صغرية وسط الدار، تدثرها ماط، وحتفر حفروتعد ثياب الق ،تسخن املاء

  .للفراخ دافئا بقطع القماش كأنها تعد عشا

على اإلمساك به، ووقف  محامه علق العربي املوستاش احلبل وأعان

 .، رافعا عينيه إىل السماء يدعو اهللهامعهما يتلوى، وقد انتقل إليه أمل
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11 

، محامهى العربي وأن يلعب ورقة أخرى يف القبض علالقايد عباس قرر 

وهي أن يستعني باحلاكم الفرنسي ذاته، ولكن ما الذي يقوله له؟ هل 

 يقول له احلقيقة يف أن املربر يف القبض عليه هو رغبته يف الزواج من

؟ أم عليه أن يلفق له تهمة ما كالتحريض على عصيان األوامر؟ وما محامه

عال وماذا يريد هو الفائدة من ذلك؟ سيقبض عليه ويزج به يف السجن، ف

غري ذلك؟ ينفى أو يسجن أو يذهب إىل اجلحيم، املهم أنه سيتخلص منه 

 .إليه ذليلة صاغرة محامه إىل األبد، وستعود

عباس إذن أن يلعب هذه الورقة، لكن ال مندوحة من أن  القايد قرر

، فهو أكثر وزنا يطلب مشورة الشيخ عمار، بل واالستعانة به أمام احلاكم

 .ثقة، بل وأكثر جرأة على خماطبة احلاكموأكثر 

شد الرحال إليه، ماكادت الشمس تبسط سطوتها على األرض حتى  

كان وقف وسط الزاوية مع محيده، وهرع إليه خدام الزاوية مرحبني، 

عمار مشغوال مع بعض املرضى،  الشيخلطلبة القرآن دوي شديد، وكان 

ما سكنهم من شياطني اجلن  يرقيهم ويكتب هلم احلروز والتمائم، ويصارع

كل التزاماته  الشيخ يعلم بوصول القايد عباس حتى تركواإلنس، وماكاد 

وهرع إىل صاحبه جيالسه أمام موقد كبري من حطب البلوط، ويقدم إليه كل 

 .أنواع املشروبات الساخنة

 :عباس قائالالقايد عند الغداء صارحه 

رة واملساعدة، ولكن على ياشيخ نفعنا اهلل بربكتك، جئتك لالستشا -

 .وجهك مالمح غضب وحرية

 :القايد عباسحول الشيخ عمار احلديث باجتاه آخر مل يكن يف بال 
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 .يا أخي عباس، رمضان كما تعلم على األبواب -

 :جاراه عباس قائال

 .جعلنا اهلل من صيامه وقيامه -

 :واصل الشيخ عمار

وم الصيام واإلفطار، ستنافسنا زاوية أوالد سيدي حمسن يف حتديد ي -

 .وسنختلف كالعادة

منذ سنوات طويلة والناس ينقسمون بني الزاويتني، وحنن دائما  -

 معكم فلم الغضب؟

لشيخ عمار وزاويته، لكن القايد عباس مؤكدا على مؤازرة اقاهلا 

 :الشيخ قال مبرارة

 .أحس أننا سنفقد بعض العروش هذه السنة -

الشيخ، كلما فقدت الزاوية والء عرش  عباس ما يرمي إليهالقايد فهم 

فقدت سلطتها الروحية عليه، وبالتالي فقدت دعم العرش أنها معناه 

 .املادي، فقدت ما كان يغدقه الناس عليها من حبوب وأنعام وحطب

عباس الصمت، راغبا يف أن خيرج الشيخ من دوامته، ويهتم القايد لزم 

 :عمار به، وفعال هو ما أعلنه الشيخ

 .ذرة شغلتك مبشاكلي عن مشكلتكمع -

 :عباس معتدال وقالالقايد استوى 

ال يا شيخ عمار، مشاكل الزاوية هي مشاكلنا، وحنن خدامها أبا عن  -

 .جد

 ؟محامههل من جديد عن العربي و -

ينبوع احلديث عن قصد أو بسؤاله هذا عباس لقايد وفتح الشيخ ل

 :دون قصد فاندفع يقول

تعانة باحلاكم، احلاكم الفرنسي وحده قادر على ياشيخ البد من االس -
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 .رده إلينا، مل أعد قادرا على حتديه طويال، جعل مين أضحوكة أمام الناس

القايد عباس مستحسنا الفكرة، إن حتدي القايد هدأ الشيخ من روع 

 هو حتدي الشيخ عمار، وحتدي أوالد النش هو حتد ألوالد سيديعباس 

كامل اخلطة، مراحل تنفيذها ومربراتها، والنتائج أيضا، واتفقا على بوقبه 

 .املرتتبة عليها

عباس غبطة، لقد أمسك اآلن بزمام املبادرة، القايد تهلل وجه 

 .ليس إال مسألة أيام محامه واسرتجاع

 :عباس وهو يودع الشيخالقايد قال 

 .حفظك اهلل شيخنا، مل تردني خائبا أبدا -

 :خ ليضغط على الزناد أيضاوكانت الكلمة اليت انتظرها الشي

 .ولكنك رددتين خائبا يا عباس -

 .كلنا فداك ،حاشا هلل -

 ، ماالذي خيب فيه ظن الشيخالقايد عباسوبدت احلرية على مالمح 

 وراح يعيد لذاكرته كل ما مر، عمار وهو الذي ظل داعما له ولزاويته؟

 :متذكرا كل طلباته، أحس الشيخ حبرية القايد عباس فقال

 راك حائرا، ال يذهب بك الظن بعيدا، ما زلت أصر على أخذأ -

 .الروميةسالفه 

 :مبلء صدره وقالالقايد عباس وضحك 

اللعينة، شغفتك حبا، لك أن تذحبها وتسلخها أيضا، ولكن كيف؟  -

 هل تريد أن خنطفها لك؟

عباس القايد وراح الشيخ عمار يشرح خطته بكل تفاصيلها، فبدا أمام  

القايد عباس ، ال شيخ زاوية، وقف أكثر مما كان يعرفه عنه رجال داهية

 :مودعا وهو يقول

 .اطمئن ستكون عندك غدا، سنطبق اخلطة بكل حذافريها -
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ورجاله، وبعد يومني بدأوا  حلميدهجيدا القايد عباس اخلطة مساء شرح 

 .التنفيذ صباحا، وقد انتشر ما أشاعوه عنها يف العرش كله

الرومية، سالفه  وبعض الرجال بيت يدهمحعباس والقايد داهم 

أمسكوا بها بقوة غري مبالني بصرخاتها اليت وصلت مسامع كل السكان 

القريبني من منزهلا، وضعوها مكبلة على محار، وانطلقوا بها وقد أحاطوها 

 .من كل جانب

حني راحوا يبتعدون، كانت تعليقات الناس خمتلفة متضاربة، قال 

 :عباسلقايد أحدهم ل

 .مسعنا أن املسكينة قد جنت -

 :عباس مرسخا اإلشاعةالقايد رد 

سكنها جين خطري، البد أن متكث يف الزاوية أياما، لن يقدر على  -

 .جنيها إال الشيخ عمار

 :وانسحب مبتعدا، وقد اختفى رجاله عن عينيه

ويف عقلك  ،ختلصنا منك أيتها العاهرة، بارك اهلل فيك ياشيخنا عمار -

 .النري

د خليفة سريعا من اجلبل فور مساعه باخلرب الذي نزل عليه عا

مقبال من بعيد هائجا،  عباس وهو يشاهدهالقايد كالصاعقة، واندهش 

بكالبه مادام بأوالده وحتى فحث خطاه يقرتب من بيته، ميكن أن حيتمي 

ن جانبه أبدا، صرخ خليفة رجاله غائبني اآلن، خليفة جمنون كأبيه، وال يؤمت

 :يف وجهه

اتق اهلل يا عباس، يداك ملطختان بالدم، وضمريك ملوث باآلثام، اتق  -

 .وحرمتها من حرمتك ،زوجة أبيكسالفه  اهلل ياعباس،

 :عباس مبتعدا خطوات ثم نظر إليه وقالالقايد انصرف 

ثم ما دخلك أنت مادامت هي زوجة وهل للعاهرة حرمة يا جمنون؟  -
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، جيب أن أطهر العرش يا جمنون قادمةاملرة اليف سيكون الدور عليك  أبي؟

 .، اذهب عليك اللعنة، اذهب عليك اللعنةجنونكك ومن من

مقذعا  سباباشتما وواندفع يدخل البيت، واحندر خليفة ميأل مسع النهار 

، البد أن يصل سكان العرش فردا فردا يف هستريية شديدة كأمنا اختل عقله

ال أحد يستطيع أن يوقف عباس وجرائمه، القايد ليكشف هلم أالعيب 

وصمة عار جيب القايد عباس ، إن ضده غطرسته إال احتاد أوالد النش

 .يف أسرع فرصة االتخلص منه

  ** ** ** ** 
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ا ، وقد قادبوقبه ا إىل زاوية سيديوصل الزيتوني والبغدادي صباح

السابقني،  ن جيدا دورها اجلليل لدىا كبشا هدية للزاوية اليت يعرفامعهم

، آثر االشيخ عمار، وأحسن ضيافتهم احتى استقبلهم امل يطل انتظارهمو

ن ميد يده إىل فنجان دون أ الزيتوني الصمت هذه املرة، قال البغدادي

 :القهوة

القايد ياشيخ أنت تعرف ما وصلت إليه أمورنا، وتعرف ظلم  -

 .لناعباس 

ظهر الغضب على الشيخ عمار، لكنه مل يصرح به، راح البغدادي 

يشرح له كل صغرية وكبرية، حماوال استمالة قلبه، مركزا على ما آل إليه 

حال الشيخ لكحل، مسد الشيخ عمار حليته اليت خطها الشيب من كل 

 :ناحية وقال

عباس وضعته الدولة القايد أعتقد أن ما تقولونه هو جمرد اتهامات،  -

 .الفرانساوية حلماية الناس وليس لرتعيبهم

ي علي مجيعا ال ميلكون دليال واحدا على ما وقع طبعا أوالد سيد
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عباس القايد ضدهم من جرائم، ال أحد يقدر أن يثبت أن قاتل بلخري هو 

وال يف خطف  ،ورجاله، وال أحد يثبت أيضا تورطه يف قتل الُبْهِلي خلضر

، نكس الرجالن نظريهما واخليبة تعصرهما، بن الشيخ لكحل الطاهر

 :قهوة يف فمه فوضع الفنجان، وقالأحس الزيتوني مبرارة ال

أال ترى هروب سي الطالب ورسالته اليت تركها يتهم فيها القايد  -

 دليال كافيا؟عباس 

ن على عالقة وملاذا ال يكون سي الطالب كذابا؟ علمنا أنه كا -

 .افتضاح أمره فر ليال فرار اجلبناء ، فلما خشيمامهحب

بل وعلى  ،على سي الطالب وحتامله ،عباسلقايد حتيز الشيخ عمار ل

، واالستمرار يف جداله ال إىل دليلواضح وال حيتاج كله شرف العرش 

، قرر الزيتوني أن ينصرف، الفائدة من االستعانة به، هو كان معنى له

 .يعرف هذا املوقف مسبقا ولوال إحلاح البغدادي ما حضر

وجة هل ميكن أن ختفى جرائم هذا الكلب، وهو الذي مل يرحم حتى ز

 جهارا نهارا،الرومية، ومل يرحم زوجة خليفة اليت أرداها قتيلة سالفه  أبيه

 :وتشجع البغدادي قائال

زوجها وابنتها، هل تنفيه أيضا وقتله الرَّْبْح بنت إبراهيم أمام  -

 شيخ؟يا

 :مل حيسن ترتيب كالمهأنه حتى عمار وثار غضب الشيخ 

 ذلك؟هل منكم من شاهد  ؟نه قتلهاومن أدراك أ -

ونهض الرجالن يغادران وقد جللتهما اخليبة املرة، واستمر الشيخ 

 :يقولعمار 

وال يعين أحدا آخر، أوالد النش عرش ى لو قتلها هذا أمر خيص وحت -

، وليس من حق املرأة عصيان الرجل، عباس هو سيد العرش، وهي امرأة

 .خاصة إذا كان سيد قومه
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كان خيب الشيخ عمار ظنهما، عاد الرجالن جيران أملا شديدا، لقد 

مالذ الشيخ البغدادي يغلي كاملرجل، عجيب بعد أن كانت الزاوية 

صارت اليوم معقال لدعم الظلم والفساد، تنحنح املظلومني واملضطهدين، 

قال البغدادي للزيتوني وهما الزيتوني كأمنا حيث رفيقه على الكالم، 

 :يهبطان تل الغربان

 .لقد خيب ظننا -

 .يا البغدادي، لو أخذت برأيي ما ذهبنا إليه ال يأكل أخاه الكلب -

ندم البغدادي على ما أقدم عليه، متنى لو أخذ برأي اجلماعة، ال ينفع 

مع هؤالء الكالب إال استعمال العنف، وهم اآلن خمريون بني أمرين، إما 

املواجهة بالقوة، وإما االستسالم للذل واهلوان، ليس هناك طريق ثالث، 

سا لن تتخلى عن خادمها األمني وتضع يدها يف أيديهم، ما يهمها هو فرن

مصلحتها ال احلق، والزاوية اليت ظلت لعقود منارة للخري والعدل 

 .والتقوى هاهي تنحرف لتقف مع الظلم

خيبة املسعى، قالت الَعْلَجه بنت ك اجلميع وهم يستقبلون العائدين أدر

 :امَلكِّي

 .م خذهم كما أخذت فرعون وهامانليس لنا إال اهلل، الله -

اشتدت حالة الشيخ َلْكَحْل تدهورا، وأمسى نَفُسه ضعيفا، وحرارته 

متدنية، وانقطع عن األكل متاما، ال مير على بلعومه إال املاء، وال يردد على 

 .لسانه إال اسم ولده الوحيد

اشتد حزن اجلميع متحلقني من حوله، بعض النساء راحت دموعهن 

مع املغرب وصلت كل بناته املتزوجات هنا وهناك، عرض الطعام تنهمر، و

فلم متتد إليه إال بعض األيدي على حزن، تكوم بعض الرجال يف غرفة 

جماورة وشرعوا يقرأون القرآن مجاعيا وبصوت عال، وظل َعيُّوَبه عند رأس 

، كان على يقني أنها ختفف ْكَحْل ال يكف عن ترديد سورة يسعمه َل
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، إن مسحت له املأساة يوما أن يرتكب وتطهره من الذنوب خروج روحه

 .ذنوبا

يف الثلث األخري من الليل أسلم الشيخ َلْكَحْل الروح إىل بارئها، 

ثم صرخت كأمنا تسعى لتمزيق خيمة  ،أجهشت زوجته عقيلة بالبكاء

 :مرددةالليل البهيم 

احلبيبة يا محامهيا احلبيبة لرتي ما حل بأبيك؟ أينك يا محامهأينك يا -

أينك يا الطاهر ياولدي، لقد خرب البيت يارب، خرب لتودعي أباك؟ 

ياسيدي علي يا سيد الطاهرين الصاحلني، يامحامة ياالطاهر، ... البيت يارب

 ....   يا

رديد مناقب امليت، البكاء والعويل، ولطم اخلدود، وت وحوهلا تعاىل

 .وبات الرجال يقرأون القرآن دون توقف

ر محل الرجال اجلثة وقد ارتفع تهليلهم وتكبريهم، ويف بعد الظه

العويل والنواح ولطم اخلدود، كان احلشد كبريا يف فجأة البيت ارتفع 

املقربة، حني فرغوا من صالة اجلنازة، انزوى بعضهم بعيدا وانطلقوا 

يقرأون سورة يس، أمتوها مع انتهاء اجلميع من مراسم الدفن، وعادوا وقد 

 .أمامهم حزنا وأملا امتأل الكون

لقد حكم الدهر من اآلن على عقيلة أن تبقى وحيدة، وحكم على 

َعيُّوَبه أن يؤنس وحدتها إىل ماشاء اهلل، وحكم على الزيتوني أن تزيد 

 .همومه وأتعابه

مل يبق يف البيت مع املساء إال أقرب املقربني، غشي الكون ظالم دامس، 

مني يف أفرشة ضيقة، يتقاسم اخلمسة خلد أكثر احلاضرين إىل النوم متكو

وخمدة واحدة بطول الذراعني أو أكثر، بات الزيتوني  ،منهم غطاء واحدا

نهاية، وأنات ال ه أنات عقيلة وقد غار جرحها إىل مايمستيقظا تصك أذن

ممزوجة بنباح الكالب كأمنا تشرتك مع اجلميع يف سنفونية  ابعض بناته
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نوم الزيتوني متشنجا، وحني فتح عينيه احلزن، بعد منتصف الليل سرق ال

دون جدوى،  افجرا، أحس بثقل شديد يف ذراعه اليمنى، حاول أن حيركه

 .واكتشف صباحا والناس حييطون به أن ذراعه قد شلت

** ** ** ** 
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عاد رابح من العمل مساء السبت، كان العمل يف السكة احلديدية 

مريضا مهموما، تقدم منه رئيس مرهقا متعبا، وبدا رابح على غري عادته 

العمال يستفسره عما أصابه فغري حالته من اجلد والنشاط واحليوية إىل 

اخلمول والضعف، ثم سرحه ليسرتيح، وانطلق رابح يغري ثيابه عائدا إىل 

األكواخ اليت بنوها إلقامتهم ضواحي املدينة، حيث استحم وانتقى ما رآه 

 .ض الفرنكات وانطلق إىل املدينةمناسبا من مالبسه، وحشا جيبه ببع

، وترافقا باجتاه مقهى العرب حيث تعودا اجللوس أصدقائهتلقاه أحد 

ة بالناس ح داخل املقهى، كانت األفرشة مكتظولعب الدومنو، أطل راب

يتجمعون يف ثالث حلقات غارقني يف ألعابهم العبني ومشاهدين، داهمته 

نبهه رفيقه إىل طاولة  فأسرع يسحب جسده،العطنة رائحة األجساد 

 :معه خارجا مشريا بإصبعه يقولرابح وكرسيني يف الزاوية، سحبه 

 .فلنجلس خارج املقهى -

ا إىل جلسا ميني الباب، متايل الكرسي برابح فسقط أرضا، وأسرع

 :قالطاولة الثانية، قال الصدي

 .لقد مسنت، عجز الكرسي عن محلك -

 :علق رابح حبسرة

أبى أن املتسخ الكرسي هذا سوء طالعي، حتى ياصديقي، هذا من  -

 .حيملين
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 :وأسرع إليهما عالل القهواجي صارخا

 .الكراسي لبين البشر وليست للبقر -

 :وأسرع يرتب الكرسي يف مكانه، متلفتا إىل رابح قائال

 ما تشربان؟ -

 :يق وقالضحك الصد

 .برية -

وقد ظهرت رفع فيه عالل القهواجي عينيه بغضب، وبدا أكثر بشاعة، 

 :أسنانه املتهرئة من أثر التدخني واخلمرة، وقال

 .البرية يشربها األسياد ال اجلبناء -

وأسرع إليهما بقهوتني من مغالته الصدئة، وضعهما على الطاولة 

 :وقال

 .اشربا قهوة كالنساء -

وراحا يرتشفان قهوتيهما على مهل جيللهما الصمت، غري مباليني 

بأدخنة ال ح الالعبني الذين مألوا املقهى، وبتصرفات عالل وال بصيا

سجائرهم اليت حولت النافذة حيث جيلسان إىل مدخنة كبرية، مالمح واحدة 

كانت متأل على رابح حياته، إنها مالمح حليمة املتسولة، ذات اللون 

جأة صوتها تسأل الناس، وين، وتناهى إليه فااألشقر والعينني اخلضر

 :يق ينبههوأسرع الصد

 .اهي قد اقرتبت، ومعها امرأة أخرىه -

 :مد رابح عنقه باجتاهها وهو يقول

 .نعم مسعتها، تشممت رائحتها حني خرجت من بيتها -

ال يالم العاشق، واقرتبت حليمة أكثر : تأمله رفيقه حبرية وقال يف نفسه

 :يقلصدفنهضا معا، قال ا

 .إن معها امرأة عمياء -



199 

 

 :ودون أن حيول رابح عنها نظره قال

 .إنها أمها -

 :يق متمتماقال الصد

 .ولكنها فاتنة.... متسولة وأمها عمياء؟ -

حني وصلت إليهما، أمسك رابح بيدها وراح يبعدها عن اجلميع، 

 :وحلق به رفيقه، قالت حليمة غاضبة

 .ابتعد عن طريقي أرجوك، ال تغلق باب الرزق يف وجهي -

 :قال رابح كاملسرتحم

واج منك، مذ رأيتك أحببتك، حرام أن يتسول ياحليمة، أرغب يف الز -

 .هذا اجلمال

 :ونظر يف أمها وراح يقول

 ما رأيك ياخالة، أليس أفضل هلا من هذا التشرد الذي تعيشه؟ -

 :سكتت األم العمياء فردت حليمة املتسولة

 .سأقبل يارابح بشرط واحد -

 :اندفع رابح جييب

 ...، أنتكل شروطك مستجابة -

 :يمة ليسرتسل يف كالمه فقالت مقاطعةمل تسمح له حل

 .أن تبقى أمي معي -

وتفجر الفرح ينابيع من وجه رابح وهي تزف إليه البشرى، وهل يقدر 

على ترك أمها املكفوفة، ليس ألنه حيب حليمة فقط، بل ألنه صاحب 

 .أحاسيس ومشاعر جياشة، يشمل عطفه الناس مجيعا دون استثناء

ملتسولة بعيدا عن مقهاه، صابا عليها وخرج عالل القهواجي يزجر ا

أطنانا من السباب، شرب رابح قهوته دفعة واحدة، وقام غاضبا يف وجه 

عالل الذي ماكاد يرى ذلك حتى انسحب داخال، وحلقه رفيقه فاتكأ على 
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احملسب اهلرم املسود الذي متايل حتى كاد ينهار ثم اعتدل، نقده رابح مثن 

 .القهوتني وخرج

وأمها قد ابتعدتا، مل يعد يرى طيفها وال يسمع نداءاتها، كانت حليمة 

ومل متض إال أيام حتى مت الزواج، الذي مل يتمتع رابح به طويال، البد له أن 

يرحل إىل قسنطينة للعمل تاركا حليمة وأمها يف البيت الكبري مع أخوته، 

ا ال أحد يعرف حقيقة حليمة، ولكنهم ظلوا مجيعا ينظرون إليها على أنه

غريبة، والشيء عمق هذه الغربة غري مجاهلا الذي أثار يف نفوس كل النساء 

اللواتي حيطن بها حسدا وغرية، ومألن قلوب الرجال حقدا بوشاياتهن 

 .احملكمة النسج

أقسم أخو زوجها ذات مساء بارد عليها وعلى أمها أن يغادرا البيت، 

حت األم العمياء وانهال عليهما ضربا بعصاه اليت يرعى بها غنمه، را

 :تصيح فيه وقد شق قلبها عويل ابنتها

 ها حامل، وأين نذهب يف هذا الربد؟ارمحوها إن -

كان الظالم قد بدأ يغلف الطبيعة، وزاد من وغادرتا البيت على كره، 

حلكته ثلج مسعور، دخلت أول بيت صادفها على بعد مئات األمتار، 

وقد  أخو زوجهاد الفجر حلق بها مرتحنة حتت محلها، ساحبة أمها خلفها، عن

 :قائال علم بوجودها هناك، هدد ابن عمه بالقتل إن هو آواها

 ..لقد طلقتها، فكيف تأويها عندك -

إىل سطيف، يف الطريق العذاب عائدتني  مسريَةحليمة وأمها وبدأت 

أجنبت بنتني، ماتت إحداهما من شدة الربد، دستها يف املكان ذاته ورحلت، 

عود للتسول الذي أخرجها منه رة ظلت تطرق رأسها، هل تأسئلة حائ

أم ختضع إلغراءات الساقطني وتصري جمرد ساقطة وهي اليت فضلت  رابح؟

 ذات يوم التسول على الدعارة؟ هل تنتظر رابح أم تنساه؟

وقررت ذات صباح أن تلحق به إىل قسنطينة، البد أن جتده، أن تقص 
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ا أن ينتقم هلا، ولكن يهمها أن تعود إىل عليه احلكاية من أوهلا، ليس يهمه

 .حبه، إىل قلبه العاشق

مل جتد رابح، حبثت عنه يف احلمامات، يف األسواق، يف  !وكم خيبتها األيام

البيوت الشعبية القذرة، قدرها أن تُعبَّ املأساة دائما، ووجدت نفسها 

بد عاملة يف بيت من بيوت األغنياء، البد أن تعيش من أجل رابح، وال

البنتها أن تكرب عزيزة كرمية كما كان حيلم رابح حني حدثها عن املستقبل 

 .الذي يريده ألبنائه

سكت سي رابح، لن ينسى هذه املأساة وما ينبغي له أن ينساها، كانت 

حليمة أول حبه، وكانت حليمة آخر حبه أيضا، وليس من السهل اآلن أن 

كل جزء منها هو فاجعة متزق يروي كل حكايتها، كل جزء منها هو حكاية، و

، وليس من السهل أن ينساها، حب ُينسى هو حب زائف، حب القلب

 .ُيستبدل هو حب مغشوش

 :املوستاش وقد جتمد أمام قصة رابح كصخرة صماء قال العربي

 أن ال كبري أمام احلب، ماكنت أعتقد أن الكبار حيبون، أدركت اآلن -

، القلب العاشق ال يفنى وال ميوتخيفق باحلب حتى أن جيب قلب اإلنسان 

 .ميوت

 :حبسرة ا وقالنظر فيه سي رابح مليًّ

لقد حبثت عنها يف كل مكان دون جدوى، ومازلت أحبث ولن  -

أنساها حتى ألقى اهلل، ولقد ناصبت مذ ذاك أهلي العداء فلم أعد إليهم 

من يومها، ومامسعت بقصة عاشقني إال هرعت للجمع بينهما ومحاية 

 .حبهما

وأعاد العربي امُلوْسَتاْش يف ذاكرته اللحظات األوىل اليت رآه فيها سي 

رابح، مل يسأله كثريا، بل راح ينجز له ما كان حيتاج إليه، وراح يأخذه معه 

إىل البيت ويؤويه، مما أثار يف نفسه الريبة، هذا رجل حمتال دون شك، لكن 
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لناس، أو عمي رابح كما ظنه كان إمثا مبينا، مل يكن سي رابح كما يناديه ا

ة بالعطاء كان يناديه العربي امُلوْسَتاْش إال قلبا حنونا رحيما، إال يدا مبسوط

بالشرف والكرامة، حيب اجلميع ويسعى يف خري  واجلود، إال نفسا مليئة

 .اجلميع

لقد تزوج سي رابح بعدها امرأتني وأجنب أوالدا، ثم تزوج اَلالَّ ُتْرِكَيه، 

 .، حبه السرمدييذكر حليمة، عشقه األوللكنه ظل دائما 

نهض سي رابح من كرسيه داخل احلمام، لبس برنسه، أشار للعربي 

النفساء حتتاج إىل  محامه باالنصراف، البد من العودة إىل البيت، مازالت

رعاية واهتمام، سبقه العربي يسري اهلوينى، حني هم سي رابح باخلروج 

 .راء ورشاشاتهم الطويلة السوداءفاجأه رجال الدرك بألبستهم اخلض

 :توجه الضابط مباشرة إىل سي رابح يسأله بفرنسية 

حنن نبحث عن رجل متمرد فار من أوالد سيدي علي يسمى  -

 .بنت لكحل محامه العربي بن بلخري ومعه فتاة تسمى

 :اضطرب سي رابح، ومتايل يف وقفته، وتلعثم يف كالمه، وقال

ال أعرفهما ومل أمسع  ،ال... بنت لكحل محامهالعربي بن بلخري و -

 .عنهما

 :استعد الضابط لالنصراف وهو يقول

 .نعتمد عليك، رمبا يلجآن إىل احلمام، احلاكم شخصيا يطلبهما -

ماكاد رجال الدرك يستديرون حتى أسرع سي رابح جير العربي 

 بيسأل العرفامُلوْسَتاْش بقوة، مما أثار حريته، حني ابتعدا توقف سي رابح 

 :املوستاش

 ماذا أراد رجال الدرك؟ ؟مادهاك -

 ؟نائميا  محامه وعن ،كانوا يبحثون عنك ؟ما دهاني -

 :قاهلا بسخرية ومرارة، ثم أردف
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 .عباس من وراء هذه املصيبة، البد أن نتدبر األمر بسرعةالقايد  -

 .سأل العربي امُلوْسَتاْش خبوف ظاهر

 ما العمل ياعمي رابح؟ -

 .علي اترك األمر -

مل يسلك سي رابح الطريق حنو البيت بل راح يشق املدينة شرقا، ومل 

جيد العربي امُلوْسَتاْش مناصا من أن يتبعه، وصال مسجدا يكاد يكتمل، 

تسلال من مدخل خلفي، يف حجرة فسيحة مل ينته بناؤها بعد وجدا جمموعة 

م صافحهم سي رابح وقبل أوسطهمنهم مسعود بولقباقب، من الرجال، 

على كتفه، رمبا كان يف األربعني من عمره، امسر اللون، خفيف اللحية، 

جلس سي رابح قبالته، أخرج رزمة نقود ملفوفة يف قطعة قماش وسلمها 

 :له، فسلمها بدوره ألحد احلاضرين، وقال مازحا

 .اشهد حتى ال تقول استأثر بها البشري -

 :رد سي رابح باحرتام شديد

 .املسجد حاشا أن تأكل أموال -

 ومن قال إنين آكل الورق، هل تراني فأرا؟ -

وغرق اجلميع يف الضحك، وانطلق سي رابح يودعهم، مل يفهم العربي 

 .امُلوْسَتاْش شيئا، سوى أن هذا الرجل امسه البشري

الكامل البشري ه سي رابح عن حقيقة الرجل، امسه يف الطريق كشف ل

ا من الدول العربية كمصر اإلبراهيمي، من كبار العلماء، طاف كثري

 .والسعودية وبالد الشام

وأين تقع بالد الشام هذه، مل يسمع بها إال من خالل مثل أمه الذي 

 .الشامي شامي، والبغدادي بغدادي: تضربه من حني آلخر غاضبة

وأخربه سي رابح أن الرجل قد افتتح منذ سنوات مدرسة لتعليم 

جد، كما أخربه أن الشيخ ابن الناس، وهو يشرف على إمتام بناء املس
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وهو مكلف بتحضري كل ما  ،باديس سيزور مدينة سطيف هذا األسبوع

 .ينجح الزيارة

مل يشأ العربي امُلوْسَتاْش أن يسأل كثريا، سي رابح ال تنتهي عجائبه، 

وكل يوم يتكشف عن جديد مثري، كان العربي امُلوْسَتاْش حيرص على 

ذلك الضابط اللعني ويلقي عليه  الوصول إىل البيت خشية أن يعود

 . القبض

، كان ليلتهما تلك يف بيت سي رابح محامهوبات العربي امُلوْسَتاْش و

هو خائفا حمتاطا لكل مفاجأة، لكن محامة مل تدرك حقيقة األمر وقد قدم سي 

 .رابح هلا عذر مرضه املفاجئ الذي يلزم بقاء زوجها معه ليال

** ** ** ** 

 

14 

صباحا كان سي رابح حيث اخلطى مع العربي امُلوْسَتاْش قبل الثامنة 

باجتاه دار البلدية، توقفا يف مقهى العرب، اختارا طاولة يف الزاوية وجلسا، 

 راح العربي املوستاش يتأمل اجلدران كأنه يراها ألول مرة، قال سي رابح

 :بسخرية

 هل أعجبتك جدران املقهى؟ -

 :شفتيه وقال املوستاش مط العربي

 .إنها مدعاة للشفقة، لعلها مل تطل مذ بنيت -

 :ضحك سي رابح وقال

 .ال ترفع صوتك كي ال يسمعك عالَّْل -

كان عالل القهواجي منهمكا يف إذكاء النار، وترتيب أباريقه ومغاليه، 

يليب طلبات الزبائن يف شرب القهوة والزعرت واحلار، دون أن يغفل عن 

ما بشري النادل بقهوتني تعودا أن كل من يدخل ومن خيرج، وأسرع إليه
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 . يشرباها دائما

ينط على يديه، يكاد توازنه خيتل لثقل فجأة دخل مسعود بولقباقب 

الصغري وقد كشرت على مالحمه  حفيده الصندوق على ظهره، وإىل جواره

ما بقهوتني، شرباها وانصرفا سرع إليه سي رابح يستقبله ويأتي هل، أاملأساة

   .ا لذلكدون أن يدفعا مثن

حلق بهما رجالن من عمال سي رابح يف احلمام، وطلبا قهوتني أيضا، 

، حني دخلوا أمرهم إىل دار البلدية بسرعة ارتشفوا ما طلبوا، وانطلقوا معا

ن رآه حتى هش إاجته إىل موظف ما وسي رابح أن ينتظروه يف زواية قصية، 

ثة فالتحقوا به، يف وجهه مرحبا، مل يطل احلديث بينهما حتى لوح للثال

 :طلب من العربي امُلوْسَتاْش أن جيلس على كرسي قبالته، وراح يقدمه

هذا العربي الذي حدثتك عنه، حيتاج إىل تسجيل هويته هو  -

 .وزوجته

 :أبدى املوظف ليونة فائقة وهو يقول

 .من حقه سي رابح، وأنت حمل ثقة تكفي شهادتك فقط -

 .بل جئت بشاهدين هاهما -

مهما للموظف، الذي أخرج دفاتره وانهمك يسجل سائال وراح يقد

 :سي رابح كأنه املعين باألمر

 االسم؟ -

 :سأل املوظف فأجاب سي رابح

 .العربي -

 اللقب؟ -

 .خيار الناس -

خيار الناس؟ من أين جاء سي رابح بهذا اللقب، وهم باحلديث فنظر 

برأسه موافقا، فيه سي رابح شزرا أن اسكت، وأشار العربي امُلوْسَتاْش 
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 :وواصل املوظف سائال

 ابن من؟ ،العربي خيار الناس -

  .العربي خيار الناس بن حممد وخدجية خيار الناس -

 املولود سنة؟ -

عينيه متأمال كأمنا املوستاش فرفع سي رابح يف العربي  ،سأل املوظف

 :خيمن سنة ميالده، ومطط شفتيه حلظات وقال

 .بسطيف 1915املولود سنة  -

أم أخطأه؟ ال أحد يعرف بالضبط  ،أم اقرتب منه ،ل أصاب اهلدفه

، كل ماكان يسمعه من أهله أنه أقل من فالن بكذا حتى هو سنة ميالده

 .وأكثر من فالن بكذا

أكمل املوظف ملء االستمارة، وقدمها للشاهدين من أجل التوقيع 

جيل ، ووثائق عقد الزواج بينهما، وتسمحامه عليها، ثم حتول لوثائق

الصغري الذي اختار له العربي اسم والده َبْلَخْيْر، وقد كان سي رابح 

 .كأن ماقاله حقيقة يعرفها جيدا ،جييب عن أسئلة املوظف

دس يف يد املوظف أوراقا نقدية، ثم قام وهو يطوي الوثائق، مد يده 

 : مصافحا شاكرا، قال سي رابح

 .أتركك كوهني يف أمان اهلل -

 :ا، وقالابتسم كوهني مودع

 .أنا يف اخلدمة دائما -

فدسها يف املوستاش وخرجوا يغادرون البلدية، سلم الوثائق للعربي 

 :جيبه، قال سي رابح

هذا موظف يهودي امسه ُكوِهنْي وهو أحد أخلص أصدقائي، ميكن  -

 .أن يبيع فرنسا كلها مقابل رشوة

عند املقهى دس سي رابح قطعا نقدية أخرى يف يدي الشاهدين 
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 :انطلقا مبتعدين، ابتسم سي رابح، وقالف

 هل فهمت؟ -

 .جعلتين استسلم متاما، دون أن أفهم شيئا -

 .إنهم يبحثون عنك، وهكذا الشيء يثبت أنك املطلوب -

 .ودع سي رابح العربي امُلوْسَتاْش وانطلق عائدا إىل احلمام

مرة، ظل العربي امُلوْسَتاْش جيرت احلادثة املرة تلو األخرى، مندهشا 

ضاحكا مرة أخرى، ال أحد يقدر على ما يقدر عليه سي رابح، كل شيء 

 كن أن أفعل لوال هذا الرجل الطيب؟ممكن عنده، ماذا كان مي

اندفع العربي امُلوْسَتاْش عائدا إىل البيت يف محاس، كأمنا حيمل إىل 

 :زوجته كنزا مثينا، حني دخل البيت قال والفرحة على وجهه

 ئتك؟ج ذاختيلي مبا -

وقد ظهر عليها تعب النفاس تتكهن أطعمة أو  محامه وانطلقت

مالبس أو عطورا، لكن العربي امُلوْسَتاْش خيب ظنها وهو خيرج هلا من 

 :جيبه أوراقا، سألت بقلق

 ماهذا؟ -

جلس العربي امُلوْسَتاْش إىل جوارها وراح يشرح هلا األمر، واختلط 

 :على حمياها خوف ودهشة، وراحت تسأل

 .أن رجال الدرك يبحثون عناأيها اجملنون مل ختربني  -

مل أشأ أن أزعجك، أنت نفساء وأمر كهذا سيؤثر عليك كثريا، وقد  -

 .جيفف نهديك من احلليب

من أين له :وسكت العربي امُلوْسَتاْش يتطلع إليها، ويف عينيها أسئلة 

 :بهذه املعلومة؟ واصل العربي امُلوْسَتاْش كالمه

 .أخربني بذلكعمي رابح  -

 :طوق عنقها بذراعه اليمنى وقال
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املهم حنن اآلن يف مأمن، حتى ولو وصلوا إلينا فنحن لسنا من  -

 .يبحثون عنهما

حنن يف مأمن، التهمك إال نفسك، وأهلنا هناك مل يصلنا أي خرب  -

 .عنهم، نفسي ال حتدثين إال شرا

احرتم مشاعرها  واندفعت تبكي حبرقة، مل ينطق العربي امُلوْسَتاْش بل

فيهم؟ أليس  وأي مصيبة وقعت ؟وجلله حزن أسود، كيف حال العرش

؟ البد أن يفاتح سي رابح يف األمر، لن يعوزه حل أبدا، هروبه أنانية وِضَعًة

 .عليه أن يعجل باألمر، مل يعد قادرا على االنتظار أكثر

بطح متسح دموعها وخرجت إىل بيت اَلالَّ ُتْرِكَيه، وان محامه نهضت

، يف حماولة لتناسي همومهالعربي امُلوْسَتاْش أمام صغريه بلخري، يناغيه 

وفاء له، هل يكفي بلخري والطفل يتجاوب معه، لقد مساه على اسم والده 

أم أن من اخليانة التسليم يف دم الوالد؟ وكيف سيكون مستقبل  ؟ذلك

ه إىل هل سيعود به ذات يوم إىل أوالد سيدي علي؟ هل يدخل ب ؟بلخري

الُقرَّاَبة ويقبس له من بركة الولي الصاحل؟ هل يسري به عند القبور 

عباس اخلائن ومعه أوالد النش؟ أم أن احلياة القايد ليذكره بالذي فعل 

 ستجري يف ساقية أخرى؟

** ** ** ** 

 

15 

استولت سوزان بقوة على كل مشاعر العربي املوستاش، ومل تعد تلح 

دما يكون يف حقلها فحسب، بل مل تعد تفارقه على احلضور يف خياله عن

، ومل يستطع مام ويف السوق، منفردا أو مع غريهحتى وهو يف البيت ويف احل

أن يفسر هذا الشعور، هل هو حب؟ أم رغبة جنسية ال غري؟ كيف ميكن 

أن حيب نصرانية مستعمرة ألرضه؟ وهل جيرؤ أن يتطلع إىل ممارسة اجلنس 
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يرتدد إن كانت راغبة، تفوه عليك اللعنة أيها اخلائن، معها؟ وما املانع؟ لن 

تشتمه ثم تضربه، ثم تدس رأسها يف صدره، هل ختون  محامه وختيل

 أنا اليت حتديت اجلميع من أجلك؟  ومحامتك يا العربي؟ 

أعاد العربي امُلوْسَتاْش إىل خميلته لقطات البارحة، كانت سوزان تقف 

بهى زينتها وقد ختففت من مالبسها، خلف الستار األبيض الرقيق يف أ

تتابع العربي امُلوْسَتاْش وهو يدغدغ األرض، أمسكت بالستار فلفته 

وأمسكته بأصابعها البضة كأمنا تريد أن تتعلق فيه، لفت عليه ساقيها 

 .فع إىل األعلى لوال خوفها من سقوطهتوكادت تر

دائه لقد بالغت سوزان يف االهتمام به، صارت تأتيه كل يوم بغ

وقهوته، ومتنحه أحيانا بعض األلبسة، وصافحته أكثر من مرة، وما يكاد 

بعها البيضاء امللساء حتى يغيب عن واقعه، وحتس هي به ايالمس أص

 .فتبتسم له، كالشمس الربيعية تشرق على صباح بارد

سأل َأَمْقَراْن مرة، فشجعه على هتك عرضها كما يهتك الفرنسيون 

العربي امُلوْسَتاْش لكنه مل يستسغ هذا التفكري،  عرض بلد بأكمله، ضحك

سوزان قمة يف اللطف واجلمال واحملبة، هي ليست االستعمار، وحتى لو 

كانت فِنْعم االستعمار سوزان، مل جيرؤ أن يفاتح سي رابح فبينهما سد من 

االحرتام والتقدير، لكن سي رابح أدرك األمر من كثرة حديث العربي 

 :ها، سأله مرةامُلوْسَتاْش عن

 العربي، كأنك وقعت يف حب سوزان؟ -

اضطرب العربي املوستاش، وبدا احلياء على وجهه، وفضحته متتمته، 

 :قال سي رابح

أنا تزوجت ثالثا، وسأتزوج أي امرأة تعجبين حتى أموت، املرأة  -

 .أمجل فاكهة خلقها اهلل للرجل، فال ترفض فاكهة اهلل املرأة فاكهة اهلل،

رابح عمامته لتستوي على جانب رأسه األيسر فيظهر جانبه دفع سي 
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 :األمين حليقا، وواصل وهو ميتلئ حياة

 .إليك وال تبح بسري أسرُّ -

 :ومال إىل العربي امُلوْسَتاْش خافضا صوته

حني اشرتيت احلمام كان شريكي رجل يهودي، وكان صديقا محيما  -

ين أعمق مشاعر احلب، وخملصا، ووقعت يف حب ابنته خدوج، اليت بادلت

لكن حظي كان تعيسا، ماكاد أقاربها يعلمون حتى ضغطوا على أبيها 

 .لفض الشراكة بيننا، ثم رحل مع ابنته إىل حيث ال أعلم

محلق العربي امُلوْسَتاْش يف سي رابح جملال بالدهشة واحلرية، كم من 

بح إذا كان سي را، مع النساء قصصه ال حتصى ؟مغامرة خاض هذا الرجل

قد أحب يهودية وتعلق بها، كيف ال أحب أنا نصرانية وأتعلق بها؟ 

 : أخرجه سي رابح من حريته بقوله

تزوج احدى عشرة  -صلى اهلل عليه وسلم  -هل تعلم أن نبينا  -

 امرأة، فيهن يهودية ومسيحية؟

 :فغر العربي املوستاش فاه مشدوها وقال

 .سائرون –ه وسلم صلى اهلل علي -اهلل وحنن على سنة نبينا  -

 : اعتدل سي رابح يف جلسته، واسرتد شيئا من وقاره وقال

  :ولكن ال تنس قول اجملدوب -

 ْيـُدوُموا ما اْزَيْن الْنَسا ْبَضحكاْت، لو كان فيها

 واــاْلـمَا، ْوُهَما ْبَلا َما ْيُعـوموْت ْيُعـوْم َفــاحل

 اَلْكــداْخـُلو ُرْد َبـ وْق َمْطَياْر، ياسوْق الْنسا س

 ْيَورِّيْوَلْك َم الَرْبْح ُقنطار، ْوَيدِّيْوَلْك راْس ماَلْك

وراح يضحك مقهقها كأمنا يتشفى، مل ير العربي امُلوْسَتاْش رجال 

منفتحا على النساء مثل سي رابح، يتحدث مع اجلميع، وتأنس به كل 

العون حتى يف أدق خصائصهن، ولكن ما  النساء فيملن إليه، ويسألنه
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 عالقة الزواج باملشاعر اليت حيملها لسوزان؟

 :واصل سي رابح، يتحدث كأنه خبري

 .املرأة ال حتب اجلبان، املرأة ال تستسلم إال للجسور -

بات العربي يتقلب بني صحو ونوم، كلما أسدل النعاس ستائره على 

كهة اهلل، فال ترفض فاكهة اهلل، املرأة فا: جفنيه رفعته كلمات سي رابح

وكلما غلق عليه أبوابه أسرعت أنامل وريدة املرقومة تدقه كأمنا تعزف 

 .عليه

 حا، يف جسده حيوية ويف نفسه حرية،نهض العربي املوستاش صبا

اغتسل ولبس أفضل ما عنده فبدا لنفسه أكثر وسامة وجاذبية وتألقا، 

ديا كأمنا نبتت له أجنحة ضمخ ثيابه بالعطر وانسل من الباب متها

للطريان، احلياة مجيلة، لكنها ليست كذلك إال بالنساء، وتزامحت الصور يف 

صر احلسن يف امرأة ، أيهما أمجل؟ ال ميكن أن حيوريدة، سوزان، محامه ذهنه،

كلهن مجيالت، مل ينتبه إىل نفسه حتى وجد قدميه تقفان أمام دار  ،واحدة

وقد  ،جتلس عند الباب متص سجارتها بنهمالفساد، كانت حدة املخرومة 

 ،وعلتها سحب دخان كثيف، حكت أنفها املخروم وابتسمتتهدل وجهها 

وقد تساقطت معظم أسنانه وتسربل ما تبقى  ،فبدا فمها مغارة مظلمة

 :املخرومةحدة التبغ، قالت  بالسوس وسواد

 .مل أر يف حياتي رجال مرتددا مثلك -

جلس جبوارها معتمدا على قدميه، واملوستاش صافحها العربي 

 :واصلت

 كنت فتية كان الرجال يتدافعون علي ويتناطحون حولي نيح -

كاجملانني، فتنيت ألقت بي يف أتون الباليا، رحم اهلل عشيقي عزوز، حني 

رز خنجره يف قلبه غاشتدت غريته كسر أسناني وخرم خبنجره أنفي ثم 

 .أمام املأل، مل يكن يريدني إال لنفسه
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عت ما يف جوفها من عة واحدة ما تبقى من سجارتها، ودفوامتصت دف

 :ى كادت أنفاسها تنقطع وقالت بأسىدخان، حت

كانت الدنيا كبرية وعظيمة، وكم  ، حني كنا صغاراإيه يا العربي -

  !وتافهة حني كربنا ةصارت صغري

 :وهي تلطم خده بيمناها املوستاش فواصلتمل يرد العربي 

املرقومة، ال وريدة شق ي املوستاش أنك وقعت يف عف يالعربأعر -

ليك، عشق النساء  ميكن إال أن يعشق، ولكين أخاف عألومك فمثلها ال

 .جنون

املرقومة من الباب وقد تهدل شعرها األسود حتى كاد وريدة وأطلت 

يغطيها، وبدت رقبتها البيضاء املمتدة كدرب التبانة، وبدا صدرها الناهد 

 .السماوات العلىهدية نازلة من 

 :قالت حدة املخرومة حترضها

 .هاهو العربي املوستاش، يهفو قلبه لكنه مرتددوريدة  -

 :مرحبةوريدة أسرعت 

 .صباح اخلري العربي املوستاش -

 .صباح اخلري -

 .ومد يده مصافحا

العربي املوستاش من ثيابه وتدفعه  حرضتها حدة املخرومة وهي متسك

 : إىل الداخل

     .، العربي رجل طيب يستحق كل خري الداخلخذيه إىل -

وسوزان، ولسعته فجأة سياط التأنيب،  محامه ت يف خميلته صورتامحوتزا

ال، ال أريد أن أخون، ما : سحب أصابعه وانطلق مغادرا صارخا يف نفسه

باجلسد، أما احلب ليس سوى إعجاب  ،ليس سوى فضولوريدة بيين وبني 

وننا ينطفئ سريعا، ال مجال إال ما لذي نعشقه بعيمسى وأرفع، اجلمال افهو أ
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، حيب األوحد حلمامه، حب لن أنساه، احلب الذي ُينسى نعشقه بقلوبنا

حب زائف، احلب الذي ُيستبدل حب مغشوش، لكين أحب سوزان أيضا، 

  .أحبها أحبها

حديقة فرانكو، اسرتد أنفاسه وطرد عن نفسه كل  إىل متأخرادخل 

كان اجلو قائظا صهدا كاويا، مل يكن ،  العملوانغمس يفهواجسها، 

احة، كان ذلك، هذا اجلو عنده يصلح حتى للسبالعربي امُلوْسَتاْش يبالي ب

قد اغتسل هذا الصباح، وغري مالبسه فأحس بنشاط كبري، وكانت يداه 

تزدادان نشوة وهما تالمسان تربة ندية خمضبة بدماء الساقية، تسري يف 

فتزيدها تألقا وبهاء، وتزيدها موسيقى الطيور فرحا  عروق خمتلف النباتات

وانشراحا، وسوزان وردته اليتيمة جتلس قريبا منه، ختتفي من هلب الشمس 

يف ظل شجرة عمالقة، تعتمر قبعتها الكبرية، وقد تدىل شعرها األشقر 

على نهديها، كأنها مشس لطيفة تهرب من مشس متوحشة، يرفع العربي 

إليها بني حني وآخر فتبادله االبتسام، ويعود هو ليغرق يف امُلوْسَتاْش رأسه 

 .خياالته اليت ال تنتهي

بدأ وقت الغداء يقرتب وراحت دقات قلبه تزداد، إنه ينتظرها أن 

تنهض من مكانها تغيب حلظات ثم تعود إليه بالطعام، جيلس يف ظل 

شجرة ويلتهمه على مهل، وفعال نهضت سوزان قصدته وقفت جبانبه 

حمبة وودا، وراحت تسأله بعربية عرجاء عن الورود، واألشجار، ق عليه تعب

وفجأة أمسكت بيده وراحت حتثه على السري معها، حني دخال الغرفة 

مساحتها حبجم كل  !األوىل ظل مندهشا فاغرا فمه، ياهلا من غرفة عمالقة

غرفه وغرف سي رابح، تزينها صور كبرية متأل اجلدران، وتتهاوى من 

حتف بديعة ال تصلح إال للتأمل، متاثيل وثريات كالنجوم، وتؤثثها  السقف

أن جيلس على كرسي وثري إىل  طلبت منهأن يغسل يديه، ثم  طلبت منه

طاولة كبرية، وراحت تضع أمامه صحونا ملئت طعاما وفواكه وجبنا خمتلفا 
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وهل ستضع مخرا؟ وإن فعلت هل  ،أنواعه، تساءل العربي امُلوْسَتاْش

، وهل بقي له سكر آخر ، نعم سيفعل يف حرم هذا اجلمال الفتانسيشرب

 غريه؟

تدغدغ الروح، وجلست قبالته وطلبت منه  اندفعت موسيقى خافتة

فبدآ يأكالن، مل يكن العربي امُلوْسَتاْش يأكل من الصحون وهو  األكل

يبادهلا االبتسام واحلديث أحيانا، بل كان يأكل من فاكهة وجنتيها وثغرها 

تهجى على دها وصدرها التفاحي، وظل رغم ما كانت تظهره له يوجي

 .مالحمها حزنا عميقا

فعال مل تكن سوزان حتس بالسعادة يف هذا القصر املنيف، كل شيء 

حوهلا كان غريبا، حني جاءت هذه املدينة كان عمرها عشرين سنة، وقد 

ارتبطت بعالقة مع فرانكو توهمتها حبا، وحني زفت إليه منذ سبع 

سنوات ظنت أنها فازت جبنة اخللد، لكنها وجدت نفسها فيما يشبه مدينة 

رومانية، الينقصها شيء من ماديات الدنيا لكنها بال روح، كان فرانكو 

أكرب منها بعشرين سنة، يفيض جشعا، مل يرتك شيئا مل يستول عليه، 

لكنه  األراضي الشاسعة، قطعان األنعام اليت ال عد هلا، البساتني العمالقة،

فشل يف االستيالء على قلب سوزان، كما فشل يف اإلجناب منها، كما فشل 

يف العثور على كنزه املزعوم يف مقربة كويكول مبساعدة مشعون املونشو، 

وغرق يف اخلمرة فاستولت على عقله وروحه، وجعلت منه رجال ضعيفا 

 .أمام سوزان

سحب، ومل تفلح ماكاد العربي امُلوْسَتاْش يكمل طعامه حتى نهض ين

سوزان يف إبقائه رغم إصرارها الشديد، أمور كثرية كانت متور داخله، ماذا 

به؟ أال  محامه وماذا لو أحست ؟لو فاجأه فرانكو داخل بيته سيقتله ال حمالة

يصارع ذلك املساء ال تستحق أن ختان، وظل  محامه ؟يصري أمامها قشة تافهة

رها الدود، فيقتلعها من جذع شجرة خنبالفأس هواجسه وهو يصارع 
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 .جذوعها

كانت الشمس تزحف حنو املغيب، جلس العربي امُلوْسَتاْش يلتقط 

أنفاسه، فاجأته سوزان من خلفه، حتى اندفع واقفا، ضحك وضحكت، 

حلم باحتضانها، طلبت منه أن يتوقف عن العمل، رمى الفأس من يده، 

رها، استسلم وراح أحس يف نفسه جرأة أكرب، أمسكت بيده وقادته إىل قص

يسري معها، دفعت به مباشرة إىل احلمام، تعرى وبدأ يغتسل سريعا بنشوة 

عارمة ممزوجة خبوف وحذر، وكله استعداد أن يقتل فرانكو إن هامجه، حني 

تلفت هنا وهناك دون جدوى، حني اندفع  ،خرج من احلمام مل جيد سوزان

ها قد تغري وقد أخذت خارجا فاجأته وقد مألت الغرفة ضحكا، كل شيء في

 .زينتها ولبست فستانا أبيض شفافا

ووجد نفسه معها على سرير واحد، هذه العشية وكل الصباحات 

والعشيات الالحقة، كم كان يتصور سوزان حورية هاربة من اجلنة، وكم 

كان يتصور سوزان شهرزاد اليت سلبت قلب شهرايار وقصت عليه ألف 

يطفئ ش وتشرق احلياة على وجهها، ليلة وليلة، وراحت سوزان تنتع

مع رجل ال حتبه، قد خيون الرجل مع عاشتها جحيم حياة ب شالل احل

 .احلب، املرأة وحدها ال ختون من حتبه

مل يكن العربي امُلوْسَتاْش خيفي شيئا عن أمقران الذي كان خيرب سي 

دونك انكحها انتقاما : رابح بذلك، كان أمقران يشجعه على ذلك قائال

عب كامل نكحه قومها، ورغم أنه كان يضحك يف حضرة أمقران إال لش

أنه كان يرفض منطقه، العالقة مع سوزان هي عالقة حب ال عالقة جنس، 

من حق الرجل أن يتلذذ بكل : وكان سي رابح يشجعه بطريق خفي قائال

وانكحوا ماطاب لكم من النساء : نساء األرض، ويستشهد باآلية الكرمية

تعين ستا،  امثنى تعين أربعا، وثالثورباع، وتفسريه هلا أن ى وثالث مثن

: تعين مثان، وكم يشجعه قول سي رابح وهو يتعمق يف التفسري اورباع
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 .والقرآن قال انكحوا ومل يقل وتزوجوا

ويضحك العربي امُلوْسَتاْش دون أن يعلق، إنه على يقني أن سي رابح 

أحب إليه يف الدنيا من يشجعه يف عالقته مع سوزان، وسي رابح ليس 

النساء، ونقطة ضعفه النساء، وال حيب مجع املال والثروة إال من أجل 

 .النساء

: سأله العربي امُلوْسَتاْش يوما عن حليمة، استوىل عليه حزن قامت، وقال

تلك حيب األول واألخري، النساء بعدها لذة، هل هناك فرق بني اللذة 

وسوزان، أيهما حبه وأيهما  مامهَتاْش حبواحلب، وما عالقة العربي امُلوْس

يصعب عليه أن يفرق، كالهما حبه وكالهما لذته، آه لو يقدر  شهوته؟

على أن يؤاخي بينهما، آه لو يستطيع أن يطري بهما إىل مكان قصي 

  !ليعيشوا هناك أحلى أيام احلياة

لقد شغفته سوزان، وسدت عليه كل آفاقه، ما أسعده وهو يعزف على 

 :، ويغينقصبته

 يا ناْس خافوا ربي ال ْتلوُمـوني

 ـْذُرونيـــيف حيب َللرُّوميْه و اْع

 هذي ُحوريَّه هبطت َم اجلنَّـه؟                    

 وني؟ـــكـْه َفهمــــَوالَّا َمـ امْلالْي

**  **  **  ** 

 اْلوجْه ْمدوْر َكالشمْس الضََّوايْه

 وَّاَيـْهـــــاْحِنــنْي َنارو َكَدايف َو

 قليب ْعشْقها ما ْتسيُئوا ِبَها الظَّنَّْه                    

 ما ْتقولوا ْعِليها َشيطاْن ْغوايـْه

**  **  **  ** 

 ـْعــَعينيهـا ياخاْوتي ْجواهْر تلم



217 

 

 ُهْم قلـيب َيْركـْعــــْخُضورْه ُقدَّاْم

 واْشَعْرها ْغَماْر ْسُبوْل ِفيْه اْلَبنَّـْه                   

 ْوَقْدها َقْدْ ْغزاْل فـَ الصَّحرا َيْرتْع

                   **  **  **  ** 

 ورَّْدــــَخْدها ِكـ الُتفَّاْح أْحمْر ْمـ

 ْدــْل ْمَشـَهـي ِكـ َلْعســــيف ُفمِّ

 ى َصاْفيْة الُغنَّـْهـَصْوْتها ُموسيقْو                   

 دَّْدــاْنفاْسها َنْسَمْه َتْنَعْش َوْتَجـو

** ** ** ** 

 

16 

كان النهار قد آذن على االنتصاف حني دخل َعيُّوَبه فوق محاره مدينة 

بيته البهائم، حيث ربط محاره ودفع أجرة م اسطبلسطيف، سأل أوال عن 

تلك الليلة، ثم سأل عن السوق وراح يعرج مرتقيا إليه دون أن يكف عن 

مص سجارته، كان السوق غاصا بالناس، غاصا بالسلع، ورغم الدهشة 

اليت متلكت عيوبه ملا رأى، إال أنه مل يكن غافال أبدا عن مراقبة كل 

 ملتحفات ، فكل النساء كنمحامه الوجوه، مل يكن طامعا يف العثور على

منقبات، لكنه كان يركز على الرجال، السنوات اليت مرت لن تغري كثريا 

من مالمح العربي املوستاش، والشك أن وجوده يف سوق أمر شبه مؤكد، 

كان الظن لديه أن الرجل ال جيد عمال أفضل من التجارة، جتول يف جناح 

اخلضر والفواكه، وجبانبه سوق البقالة، ثم تسلل إىل سوق األنعام 

لبهائم، ومنه إىل سوق املالبس، ثم ِخَيم املأكوالت واملشروبات، وا

جلس  ،ودغدغت رائحة الشواء واحلمص معدته، فركن إىل خيمة وجلها

على كرسي خشيب طويل، وسريعا أقبل إليه النادل بصحن حديدي مليء 
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باحلمص العائم يف مرق أمحر، وضع إىل جواره نصف خبزة، واندفع َعيُّوَبه 

وضع أمامه يف تلذذ شديد، حني عب إناء املاء كله يف جوفه تذكر  يلتهم ما

أنه مل يطلب شواء، ولكن معدته امتألت فنهض متجشئا، فك عقال صرته 

القماشية اليت مكنها جيدا مكانا قصيا من صدريته، نقد النادل وغادر 

 . املكان

 :وصله من اخللف صوت يناديه

 .مدحم -

هو رغم عرجته ال صاه اليت نسيها، والتفت، كان النادل يلحق له ع

، لكن الزيتوني أحل عليه يف محلها، سالحا يستعمله يف يستعمل العصا أبدا

محاية نفسه، ومعها خنجر حاد يضعه يف تالفيف مالبسه، أحس باألنس 

 :للنادل، ماكان يعتقد أن سكان املدينة طيبون، فقال

 .من ألََِف احلفا نسي حذاءه: املثل عندنا يقول -

 :ضحك النادل للمثل الطريف وقال

 .كلنا ننسى، كأن عقولنا رفرفت من رؤوسنا -

 :إىل اجلد مستغال هذا املدخل فسأله حتول عيوبه

 ضاليت؟ هل تعينين على العثور عن -

 وماضالتك؟ -

 :رد النادل دون أن ينسى أن أصواتا تتعاىل تطلب طعاما

 .أحبث عن العربي بن بلخري -

بنت َلْكَحْل لكنه أمسك، طلب منه النادل أن  محامهوأراد أن يضيف و

يعود إىل مكانه، وراح يليب طلبات الزبائن، ثم عاد إليه حامال فنجانا من 

 :القهوة، وضعه أمامه قائال

 البد لك من قهوة تزيل تعبك، من أي األعراش أنت؟ -

 .من عرش أوالد سيدي علي -
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 :بة من هذه األسئلةرد َعيُّوَبه، وهو يلف سجارة، ويف نفسه ري

 خيار الناس، وما قصة العربي ولد بلخري؟ -

وراح َعيُّوَبه يقص عليه حكاية العربي ولد بلخري، اليت استمع إليها 

ملبيا أوامر  ،النادل بكثري من االهتمام مقاطعا َعيُّوَبه بني الفينة واألخرى

 .الزبائن الذين بدأوا يتناقصون

 :قال النادل

يف احلمام، ذاك مكان يقصده كل الوافدين أنصحك أن تسأل  -

 .ويبيتون فيه وحتما ستجد ضالتك

 وأنت من أي األعراش؟ -

 :سأل عيوبة فأسرع النادل جميبا دون أن يغفل عن طلبات الزبائن

حنن من بالد الشاوية، ننتقل من سوق آلخر، نطبخ للناس ما يذهب  -

سبوع القادم يف جوعهم، وسأسأل عنه يف كل سوق أحل به، وسأعود األ

 .مثل هذا اليوم، فاطلبين هنا

 :ثم مافتئ أن عاد يسألوقام َعيُّوَبه مغادرا، 

 هل تعرف املدينة جيدا؟ -

 نعم، عم تسأل فيها؟ -

 :تردد عيوبة حلظات ثم قال كاملتمتم

 .أريد أن تدلين على أهم جهاتها -

ة أو جامع وراح النادل يشري بيده ذاكرا احملطة، وعني الفوارة، والكنسي

مساه، والكنيس أو جامع اليهود كما مساه، وجامع العرب،  النصارى كما

 :وشارع النصارى، وحي التمارة، وختم ضاحكا

 .ودار الفساد حاشاك جنوبا قريبا من السوق -

ثم اضطرب وسكت،  ،والحظ النادل اهتمام عيوبة الذي هم أن يسأل

 :وت خافتبص وفهم النادل أن هذا ما كان يبحث عنه فقال
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احندر من هنا ثم در ميينا، أمام بابه ستجد حدة املخرومة تسف  -

 .الدخان سفا، وعلى قدر هديتك هلا ستدلك على األحلى واألمجل

كانت بدايته جيدة، لقد ودعه عيوبة شاكرا واندفع إىل قلب املدينة، 

جتنب حتى اآلن اللصوص وقطاع الطرق، وضمن رحالة يبحث معه عن 

، واندفع يقصد احلمام يسأل عنه كل من يلقاه يف طريقه ممن امهمحالعربي و

 .يتوسم فيه خريا

محام : حني وقف عند احلمام راح يتهجى ماكتب عليه خبط مغربي

الصاحلني، وعند الباب كان سي رابح جيلس على كرسي حجري، يدير 

 :مفتاح ساعته اجليبية املذهبة، ألقى َعيُّوَبه السالم، وسأل برتدد

 ميكن أن أبيت يف احلمام؟ هل -

رد سي رابح ساعته إىل جيبه الصغري املخصص هلا، تاركا سلسلتها 

 :متدحرجة ملاعة، وقال

 .طبعا، تبيت وتتعشى، وإن شئت زوجناك -

وضحك سي رابح، فأنس َعيُّوَبه، وجلس إىل جواره ملبيا دعوة سي 

عميقا،  رابح يف اجللوس، أخرج سي رابح قرن الشمة واستنشق منه نفسا

 :وقدمه لعيوبة ففعل مثله وقال وهو يعطس بشدة

 .يرمحك اهلل، ذكرتين بعمي بلخري -

أثار االسم فضوال يف نفس سي رابح، فراح يتأمل َعيُّوَبه متذكرا كل ما 

 :قاله عنه العربي املوستاش، وسأل

 من أي األعراش أنت؟ -

 .من عرش أوالد سيدي علي -

 :هو َعيُّوَبه؟ واندفع َعيُّوَبه يقولقال سي رابح يف سره إذن أنت 

 .مالحمك تدل على طيبتك، أنا يف حاجة إىل مساعدتك -

يقص عليه احلكاية من بدايتها، من صراعهم املرير مع  وراح عيوبه
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، ومقتل الُبْهِلي خلضر، إىل اختطاف محامهأوالد النش، إىل فرار العربي و

سالفه  ل، إىل اختطافالطاهر، وفرار سي الطالب إىل موت الشيخ لكح

الرومية متهمة باجلنون، والشلل الذي ضرب ميني الزيتوني، وراح يدقق 

 .فلم يرتك شيئا

 : قال سي رابح، وهو يستمع بإمعان شديد

 .لقد جئت بالعش وفراخه -

 :اندفع َعيُّوَبه يسأل

هل تعرف شيئا مما ذكرت لك؟ هل تعرف العربي ولد بلخري  -

 بنت لكحل؟ محامهو

 .أستطيع مساعدتكرمبا ، لكين ال -

 :ورفع صوته مناديا أحد عماله، فهرع إليه ملبيا

هذا ضيفنا العزيز، اخرت له مكانا الئقا للنوم، ضع صرته يف مكان  -

 .أمني، ووفر له العشاء والقهوة، وإن طلب منك جولة يف املدينة فال ترتدد

خل َعيُّوَبه احلمام، واندفع َعيُّوَبه يقبله على عمامته، اعرتافا بفضله، د

وانطلق سي رابح باحثا عن العربي املوستاش، أخبار كثرية جيب أن 

 . يعرفها، ستسوءه حتما، ورمبا تدمره، وتدمر زوجته

وتناهى إىل مسعه أصوات صياح أطفال، رفع بصره، رآهم كسرب 

عصافري يتفرقون حينا وجيتمعون أخرى، يرمون الشرطة باحلجارة وهي 

ل مكان، اندفع سي رابح مقرتبا، كان أمقران حياول أن يقنع تطاردهم يف ك

 :األطفال بتجنب مصادمة الشرطة دون أن يفلح، أسرع سي رابح يسأله

 ما الذي وقع؟ -

 :أجاب أمقران واحلزن جيلله

كان األطفال يف طابور لدخول السينما، كالعادة أدخل ماران كل  -

ال العرب، وماكادت أطفال الفرنسيني واليهود، ورفض إدخال أطف
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أصواتهم ترتفع حمتجة حتى انهال عليهم ضربا بعصاه، لقد شج رأس 

بولقباقب ومحل إىل بيته والدماء تغطيه، ومن هنا بدأ غضب  مسعود حفيد

 .األطفال

أفلح سي رابح وأمقران يف تفريق األطفال محاية هلم من حقد املعمرين 

 ب لعيادة الصغريبولقباق مسعود والشرطة، وأسرعا معا إىل بيت

، ووجدا نفسيهما مرغمني على البقاء هناك حتى واالطمئنان على عائلته

 .الصباح

** ** ** ** 

 

17 

متلكت الوساوس القاتلة نفس العربي املوستاش، أليس ما يفعله مع 

سوزان فعال خطريا، وتزلزل كيانه وهو يتخيلها حامال منه، بل ماذا لو 

ونا وهو خيوض هذه املغامرة، مل مل حيسب هلا كانت اآلن حامال؟ كم كان جمن

ويقتل معهما الصيب  ،حسابا دقيقا؟ كيف ستضع؟ سيقتلهما فرانكو

الربيء، بل سيجتمع عليها وعليه كل النصارى لريمجا يف ساحة املدينة 

 .كاجملرمني

واندفع مبتعدا، البد أن يستشري سي رابح وأمقران، هما وحدهما 

ة، لقد شجعاه عليها كثريا، هو يعرف أن أمقران املسؤوالن عن هذه املصيب

، أما سي رابح، رمبا سيجد له حال، وأي حل يتلقى األمر بطيش والمباالةس

جيد؟ رمبا سيذهب به إىل إمام املسجد العتيق ويعرض عليه األمر، هل 

ى من الرشوة، ولكن ال جدو ؟يقبل اإلمام الرشوة أيضا ككوهني اليهودي

ومن من الفرنسيني سيقبل بل تبا له ولغبائه،  ،القضية ليست شكلية

هل وساورته حرية الزواج من نصرانية،  ؟بصعلوك مثله زوجا البنته

يجوز دون أما حنن فال أدري، يسمح دينهم بزواج بناتهم من مسلمني؟ 
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ما نصرانية ويهودية؟ ثم  -صلى اهلل عليه وسلم  -أمل يتزوج نبينا شك، 

لواتي ظل سي الطالب يصفهن يف جلساته حوريات اجلنة الشقراوات ال

 إال نصرانيات، وإال كيف يكن شقراوات؟بهن حتى يسيل لعابنا  امينينو

؟ أمل حني اقرتب من حمل أمقران، ضحك من غبائه، عن أي شرع يسأل

سيوخبه اإلمام، ويواجهه باآليات واألحاديث  يكن ميارس الزنا مع سوزان؟

 .أمقران وسي رابح الزاجرة، لن يذهب، يكفيه أن يرسل

كان احملل مغلقا، بوابته اخلشبية الغليظة املسودة، توحي بالرهبة، أين 

؟ أهذا هو الوقت الذي يغيب فيه؟ وراح يدق الباب طائشذهب هذا ال

 .بقوة وإصرار شديد، وراح اليأس يتسلل إىل قلبه فاستدار مبتعدا

د سريعا نعطف وصل مسعه صرير الباب، عاكاد ينحرف عند أول محني 

 :متلهفا، أطل أمقران برأسه، سأل العربي امُلوْسَتاْش بغضب

 تغلق بابك حني أكون يف حاجة ماسة إليك؟ -

 :أبدى أمقران انزعاجا وقال

 نفسي؟أنت مل حتتاجين حني أكون حمتاجا إىل و -

ودخال، اجتازا املستودع، ودلفا خلوة أمقران، وقد امتأل كل شرب فيها 

ظل العربي امُلوْسَتاْش ميسح املكان سريعا على الضوء بالكتب املفتوحة، 

 :املتسلل من نافذة صغرية يف أعلى اجلدار، وقد بدأت عليه الدهشة، سأل

 ؟، ال تقل لي أنك كنت غارقا يف اخلزعبالتماهذا اجلنون -

أمسكه أمقران من يده وأجلسه قريبا منه، ختلص من الشمة اليت تركن 

 :بصاقه بعيدا، وراح ُيِسر له بفرح غامرحتت شفته الشفلى، ورمى ب

 .لقد وجدتها، هل تصدق؟ لقد وجدتها -

متنى العربي امُلوْسَتاْش لو يسكت، البد أن يسكت ليحدثه عن 

الكارثة اليت وقعت له، جيب عليه أن خيرب سي رابح، وعليهما أن يتعاونا 

 :إلخراجه من مصيبته، لكن أمقران استمر حيكي، بتأثر بالغ
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تها يا أخي العربي، مدينة األجداد، بت ليليت يف وادي اهلف، وجد -

أصبت بالذعر، لوال شجاعيت هللكت، أحس بها تتغشاني لتقتلين كلما 

متلكين الذعر، وتنهزم أمامي كلما اندفعت إليها، لقد رأيت ما مل ير أحد، 

هناك كانت تسكن جدتنا ِتيْنِهيَناْن، أمرية األمريات وسيدة امللكات، هل 

تعرف وادي اهلف؟ ستذهب معي الليلة القادمة، أال تريد أن تكشف 

وغرق يف سرد حكاية عجيبة ساحرة خميفة، ليس هلا شبيه  حقيقة أجدادك؟

 . إال يف قصص ألف ليلة وليلة

وسرى خوف شديد يف قلب العربي املوستاش، مابه هذا اجملنون 

كان يراه دائما يف ، وأعاد لذهنه ما بشر يتحدث عن أمور ال ختطر على بال

ُقرَّاَبة جده الولي الصاحل سيدي علي، وتذكر ما كان يفعله الُبْهِلي خلضر، 

وما يروى عن كل األولياء الصاحلني من كرامات، هل ميكن أن تكون 

تينهينان ولية صاحلة؟ أم أن األمر من فعل اجلن؟ وأمقران ال يتورع عن 

 قراءة مثل هذه الطالسم؟

وهما يلهثان كل يوم وراء  فرانكو ومشعونتاش املوستذكر العربي 

كل هل يكون ما يبحث عنه أمقران هو حلم وليس وهما؟ ، أوهامهما

يبحث عن حلمه، الفرق الوحيد، أن أمقران يبحث يف أرضه عن جذوره، 

 . غرباءمن اليف أرض هما فيها  وهما يبحثان عن سراب

 :فمه بيده وقال واندفع أمقران حيكي، لكن العربي امُلوْسَتاْش زم

 .امسعين أرجوك، أنا يف مصيبة -

 :مل يبال به أمقران وقال منتشيا

 .ليس أهم من اكتشايف العظيم يا العربي -

 :وقف العربي امُلوْسَتاْش غاضبا وقال

وأنت حتدثين عن املاضي  ، عن األحياء،أنا أحدثك عن الواقع -

أرجوك والعفاريت؟  عن األوهام، عن عامل األموات، وعامل اجلنالسحيق، 
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 .امسعين، امسعين

وقف أمقران، واندفع يفتح كتابا ضخما وضعه أمامه، لكن دقا عنيفا 

 :املوستاش اهتز له الباب، سأل العربي

 من يكون؟ -

 .رمبا سي رابح -

واندفع يفتح الباب، دخل سي رابح وعلى مالحمه قلق شديد، قال 

ديدة؟ ومسح له أمقران هل هي مصيبة ج: العربي امُلوْسَتاْش يف سره

 .ليجلس يف مكانه، وصوبا إليه النظر صامتني منتظرين كالمه

كانت أمامه معطرة بالقطران، وقال موجها  1شرب سي رابح من بوقالة

 :املوستاش نظره إىل العربي

 هل تعرف مع من كنت اآلن؟ -

 :وبسرعة اندفع العربي امُلوْسَتاْش قائال

 .اللعنيفرانكو .. أ.. مع سوزان، أ -

وخيب سي رابح ظنه وهو يلوح برأسه نافيا، والحظ أمقران هلعا 

 :شديدا على مالمح العربي امُلوْسَتاْش، فراح يسرِّع سي رابح

 .أخربه بسرعة، يكاد ميوت -

وراح سي رابح حيكي، وكلما أمعن يف احلكي، ازداد ارجتاف العربي 

ي رابح أن يسكت، املوستاش، ثم حتول إىل بكاء جارف، أشار أمقران لس

 :قال سي رابح وقد أكمل كالمه

 .هذه هي احلقيقة اليت ظل العربي امُلوْسَتاْش يتهرب منها -

 :قال أمقران غاضبا

 .القايد عباسالبد من قتل  -

، وقد تنبسط أساريره القلقةاندفع العربي امُلوْسَتاْش قائال دون أن 

                                                           
 . جرة تغطى خبيش لتربيد املاء -1
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 :ضرب أمقران على وتر حساس يف قلبه

 .ن قتله، البد من قتله، البد من قتلهنعم البد م -

 :قال أمقران وهو جيلس على صندوق خشيب جذبه من الركن

أليس من األجدر أن نكلف عصابة املوت بقتله، خالف التيقر  -

 .وحده كفيل بإزهاق روحه

 :ارجتف العربي املوستاش وكأمنا طعنته كلمات أمقران وقال

ما أن ر علي أن أكلف به غريي، إعاال يا أمقران يا أخي، الثأر ثأري،  -

 .وحدياملهمة العون أو أقوم بيد متدوا إلي تقفوا معي و

 :ربت العربي املوستاش كتفه مطمئنا وقال

 .البد من خطةلك ما تريد، ثأرك هو ثأرنا مجيعا، لكن  -

 :أشرق وجه العربي املوستاش فجأة وقال

 .دعمكما لي خطة تقتله حتما كما يقتل الكلب، أرجو أن أضمن -

، فـأشرقت أعماقه إنه يومه وقرأ على وجهيهما إخالصا واستعدادا

املوعود، فنسي أوهامه مع سوزان، وخرج عائدا إىل البيت مع سي رابح، 

 .تاركني أمقران يعود ليغوص يف طالسيمه

** ** ** ** 

 

18 

عاد َعيُّوَبه إىل العرش، مل يكن راضيا عن نتائج حبثه، لكنه مل يكن 

أيضا، لقد دخل املدينة بقوة وخرج منها ساملا معافى، وتعرف فيها ساخطا 

الشواء واحلمص، على كثري من اخللق أوهلم على اإلطالق نادل خيمة 

اللذيذ يف فمه، ورائحتهما الزكية يف أنفه، وأهمهم سي  الذي مازال طعمه

يف رجولته  مل ير له نظرياالذي النبيل شهم الرجل الرابح صاحب احلمام، 

وجوده، لقد محله وهو عائد بكثري من اخلريات، قال له وزعها على كل 
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 محامهاألسر القريبة منك، ووعده خريا يف البحث عن العربي ولد بلخري و

 ، ومفاجأته الكربى دار الفساد اليتت الشيخ َلْكَحْل رمحة اهلل عليهبن

عجال وتعرف على حدة املخرومة، ليتفرج بعدها على عشرات  اقصده

جساد العارية تعرض عليه بيع املتعة، فيختار من شاء ليليب رغبته األ

سريعا، هو الذي مل يعرف اللذة يف حياته، ومل ميارسها إال يف األحالم أو مع 

من جيرب هذه اللذة لن  ،أتان عمه بلخري رمحه اهلل، لكنه حتما سيعود

 .يصرب عنها

تقبال الفاتح، خاصة وصل َعيُّوَبه مساء إىل العرش واستقبله اجلميع اس

وهو يدخل السرور على قلوبهم باهلدايا اليت محلها إليهم، وبالوعد الذي 

مذ  والعربي، ومل يتوقف َعيُّوَبه محامه أعطاه له سي رابح يف العثور على

عن رحلته ومغامراته فيها، مبالغا يف بعض جوانبها، وصل عن احلديث 

 .مدققا الوصف يف جوانب أخرى

تبكي وهي مل تكف عن البكاء منذ فرت ابنتها، وزاد  محامه ظلت أم

جرحها حني ُخطف ابنها، ومات زوجها مهموما، حاول َعيُّوَبه الذي أصبح 

يعيش معها يف بيتها، أن يزرع األمل يف نفسها دون جدوى، مل تلمس ما 

 .انتقى هلا األفضلرغم أنه قدمه هلا من هدايا جاء بها من املدينة، 

حاملني العشاء يتوني برفقة زوجته الَعْلَجه بنت امَلكِّي، أقبل الزمغربا 

كان البيت جملال باحلزن مل يستطع املصباح الضئيل أن لعقيلة وعيوبه، 

 :خيفف منه، وضعت اْلَعْلَجه أمامهما العشاء حاثة عقيلة على األكل

 .استحلفك باهلل ياخالة، حزنك ال يغري من القدر شيئا -

 :ىل لقيمات مل تزد عليها، سأل الزيتوني َعيُّوَبهومدت يدها املعروقة إ

 ؟أنت تعرف املدينة جيدا، وتعرف سي رابح -

وفتح َعيُّوَبه امللف من جديد يف احلديث عن املدينة وعجائبها وعن 

ل الزيتوني الذي كان قااملكرور سي رابح وفضائله، وحني أمت حديثه 
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 :يستمع مكرها

 .عود معك هذه املرةم سأ، نعسنعود معا األسبوع القادم -

ومسعا طرقا على الباب وصوتا يرتفع مناديا الزيتوني، خرج َعيُّوَبه وعاد 

 .خبليفة

 :قال الزيتوني بدهشة

 خريا خليفة، ما الذي جاء بك ليال؟ -

 ، هل من جديد؟أتقصى األخبار خريا، مسعت بعودة َعيُّوَبه فجئت -

عشرات املرات، لكن الزيتوني  أراد َعيُّوَبه أن يعيد حديثا اجرته اليوم

 :قاطعه

 ،الجديد، يظهر أن َعيُّوَبه قد خيب ظننا، املرة القادمة سأعود معه -

 ...وحني

 :قاطعه خليفة

ال، أنت مريض، ذراعك املشلولة ال تسمح بذلك، وبقاؤك يف  -

 .العرش ضروري

 ومن سريافقه؟ -

 :قال هذا واعتدل يف جلسته، فرد خليفة

 .كلنا ، واجلرح جرحنامجيعا ، الثأر ثأرنان رفيقا لعيوبهأنا، أنا سأكو -

كما كان متحرجا من اقرتاح  أظهر عيوبة حترجا كبريا من اقرتاح خليفة،

 :وقال الزيتوني

ال أحد يتعب نفسه معي، أعرف املدينة جيدا وسأعود وحدي، هذه  -

 .مهميت وحدي

ام وليهم ، وزار مقبوقبه خرج خليفة صباحا وتوجه إىل أوالد سيدي

ياسيدي : الصاحل، أشعل يف حضرته الشموع، والبخور، وبكى، بكى حبرقة

بلقاسم ياولي اهلل الصاحل، بربكتك وكراماتك فلينصرنا اهلل، لقد غمرنا 
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 .الظلم، وقطع منا األنفاس

الرومية، وفوجئ وهو سالفه  وعلى حني غفلة من اجلميع تسلل لريى

يف حبريتني من احلزن احلالك، مل  يرى شبحا يقف أمامه، عيناها تسبحان

 :يستطع أن يسأهلا عن حاهلا، وقاحٌة سؤاهلا، أخرجته من اضطرابه قائلة

 .سأموت قريبا -

 :لكنها واصلت ،ومتتم لريد ،فوجئ بقوهلا

أسألك مبا بيننا من حمبة وتقدير أن تبحث عن ابين يوسف، أردت  -

 .ولأن أهربه من فم العفريت، أحس أنه وقع يف فم الغ

أحس بسحب من التفاهة تغشى مساء نفسه، اللعنة عليهم مجيعا إن 

 مشهرا سيفه الظامل، كانوا رجاال، لقد صار الظلم يعدو على أربعة أرجل،

دون أن يتحداه أحد، دون أن يتصدى له أحد، دون أن يصرخ يف وجهه 

 .أحد

؟ وإىل إىل متى ينهبنا اجلنب؟ وإىل متى تنهبنا اخلالفات التافهة اللئيمة

 متى جنرف كحصى الوادي أمام سيل عباس األمحق؟ 

 وأحس خليفة أن محله اآلن أثقل، إنه اآلن مسؤول أيضا عن أحزان

عباس اآلمثة القايد الرومية، والطاهر وأمه، ودم كل من مات بيد سالفه 

 .ويد زبانيته

صباحا زار خليفة ابنته، شرب معها القهوة، احتضنها بقوة وهو يودعها، 

إىل امللتقى : منا كان حيس أن هذا آخر لقاء بها، كان يردد يف سره خياطبهاكأ

يف عامل اخللد بنييت، آن أن أحلق بأمك الغالية، لقد ختلفت عنها كثريا، من 

أتركك يا فلذة كبدي يف  !اجلنب أن أفعل، كم هي حقرية هذه الدنيا دونها

 .حفظ اهلل ورمحته

ون أن تغادر البندقية ظهره، يف وسار عائدا إىل عرش أوالد النش د

طريقه دخل ُقرَّاَبة سيدي علي، وقف طويال حبضرته، تلمس األماكن اليت 
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ثار جره وقتله، صرخ وهو يتوجه ُبْهِلي خلضر، تتبع آكان جيلس فيها ال

 يارب هل من نهاية للظامل؟: بوجهه إىل السماء

، حني دخل وخرج يدفعه أمله وحزنه، والكون كله يتقاطر كآبة ومأساة

، كان صامتا باردا أطالال باكية، ومل الرومية العرش عرج على بيت سالفة

يكن بيته خمتلفا عن ذلك، حني ختلص من بندقيته أو ختلصت منه وقد 

عباس، أحاطوا به القايد امتطت ظهره سنوات دون جدوى، داهمه رجال 

 :عباس وعيناه تقدحان حقداالقايد يتفرسون فيه شزرا، حلق بهم 

عباس القايد أنت تلعب بالنار يا خليفة، ولوال كالم الناس أن  -

 .يقتل أبناء عرشه لقتلتك الساعة

لزم خليفة الصمت، ليس من صاحله أن يرد اآلن فيستفز هذا اخلنزير 

 .محاقةالذي ال يرتدد يف فعل أي 

أغلق الباب بقوة حتى عباس إىل رجاله فخرجوا، حلق بهم، القايد أشار 

 :وتفلخلفه التفت وى، كاد يتها

 .تفــوه -

اجته إىل مقربة بقي خليفة جامدا يف مكانه حلظات، ثم نشط خارجا، 

زار قرب زوجته الرَّْبْح بنت إبراهيم قبل املغرب بلحظات، وأقسم العرش و

أقسم لك باهلل العلي العظيم أني لن أعود إىل هذا العرش إال قاتال : أمامه

، ثم ودع قربها واندفع يغادر العرش إىل واركأو مقتوال جثة هامدة تدفن جب

 .غري رجعة

 ، لقد ضيع كل شيء حتىالنش دأوال عرشليس له ما يربطه اآلن ب

ون س اهلم، اتهمت باجلنة اليت كان يتبادل معها احتساء كؤوالروميسالفه 

الذي  عالجها من اجلن بربكة الشيخ عمارلزاوية، حبجة ونقلت عنوة إىل ا

 .لقاء بامرأة إال سعى للعق شهدهاال يرتك فرصة 

** ** ** ** 
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19 

بعد منتصف الليل بقليل أحس خليفة حبركة اخليل أمام بيت عباس، 

حتسس مكحلته وخرج حبذر شديد، رجالن يظهران على فرسيهما كأمنا 

عباس واضحا ببحته، القايد وصله صوت  يتأهبان للسفر، راح يتقدم حبذر،

، أي جرمية سريتكبان الليلة، هذه فرصته صله صوت ْحِميَده أيضاثم و

وقع  همافليتبعهما من بعيد، سيكون الليل معينا على اختفائه، ولن متكن

 .حوافر اخليل من مساع حركته خلفها ولو كان قريبا منهما

 .فانطلق خلفهما ،وانطلقا

كن له فرصة للحديث مع عباس يلزم صمتا مطبقا، مل تالقايد كان 

اخليال يسبح به بعيدا يف فضاء األحالم، لقد وصله ، كان فارسه محيده

استدعاء من احلاكم يدعوه لالتصال مبقره سريعا، ما املفاجأة اليت حيملها 

شرع له بواباته ليدخل دون احلظ يبتسم له، يإليه السيد احلاكم؟ إن 

استئذان، هل سينقله احلاكم للعمل معه يف مقر عمله؟ رمبا سيكون سعيدا 

ه مقرا ضخما أيضا وضياعا وخدما، وال وظيفة عنده سوى بذلك، سيمنح

أن حيضر االجتماعات ويشارك يف االحتفاالت الرمسية، وما سيفعل بهذه 

العروش احلقرية؟ سيبول عليها مجيعا، كما يبول الكلب على حشيشة 

 .يابسة

منزلة عنده فلتذهب إىل اجلحيم، هذه البدوية  مامهولن تكون حل

كما تعود أبوه  1، أو العمرياتاملدينةيف نساء يه ما يكفاجللفة، له 

سيرتك كل زوجاته مع أوالدهن يف عرش أوالد النش،  تسميتهن،

خبالفته حتى ال خترج القيادة من أسرته،  جلولوسيكلف ابنه األكرب 

 .املدينةسيجدد حياته يف 

                                                           
 . اسم يطلق على نساء سطيف على اعتبار أن السكان من أوالد عامر -1
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وتذكر العربي املوستاش، آه أيها الفأر احلقري، أما أنت فال مفر لك 

القايد سأجرعك املوت الزؤام، ليس يف الوجود من يتحدى عباس،  مين،

 .عباس

وإىل جانبه كان ْحِميَده ميشي متقدما عليه، دون أن يزعج أحالم سيده، 

كان يزرع األرض بعينيه شربا شربا، يدقق السمع يف كل حركة، ميسك 

 .بندقيته بقوة، وهو على أمت االستعداد لإلطالق

ري، َبَقَر ْحِميَده وحده أو مع رجاله آالف الليالي، ال يبشر هذا الليل خب

ونفذ عشرات العمليات خطفا وقتال وتنكيال وحرقا، ومل حيس بالقلق 

 .كهذه الليلة، ْحِميَده ككلب الصيد ميكنه أن يشتم رائحة اخليانة واملكيدة

، الذي مازال غارقا يف القايد عباسمتهل ْحِميَده حتى تساوى مع 

يعرف  مته، لكن القايد ظل صامتا، ومحيدهكأمنا ينبهه من ص أحالمه، تنحنح

تأخر قليال وراح يتلفت خلفه،  يغرق يف صمته إال إذا كان حاملا، أن سيده ال

عباس بقلق ْحِميَده فتوقف القايد اخليانة يف العادة تأتي يف الظهر، أحس 

 :سائال

 .خريا إن شاء اهلل -

 .الشيء، احلذر واجب -

 :عباسالقايد ون أن تتوقف عيناه عن االلتفات، قال رد ْحِميَده د

 هل حتس شيئا؟ -

حنن مستهدفان، وكل شيء حمتمل، البد أن حنث السري، كدنا نصل،  -

 .لقد كاد الفجر األول يبزغ

، نزال واديا صغريا، وخرجا منه ندفع عباس بقوة، فاندفع معه محيدهوا

لعرق ترتاقص على جبينه ساملني، تنفس ْحِميَده بعمق، لقد أحس حببات ا

رغم اجلو البارد، اقرتبا من أطالل بيت قديم مل تبق منه إال أنصاف 

جدران، كان ْحِميَده حيلم أن يعربها بسرعة الربق، ودوى الرصاص فجأة 
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، وماكاد ْحِميَده يلتفت حتى القايد عباسميزق سكون الكون، لقد سقط 

 .  يبتعدان أسقطته طلقات أخرى، وجفل الفرَََسان ثم راحا

القايد خرج الثالثة من مكمنهم، قال العربي امُلوْسَتاْش وهو يتأمل جثة 

 :عباس

العربي ولد  ،انظر جيدا أيها الكلب، هل تعرفين؟ أنا العربي -

 .بلخري، ها أنذا أقتلك ككلب حقري

 :املوستاش قلب أمقران اجلثة الثانية، وسأل العربي

 ومن هذا اجليفة؟ -

 :وْسَتاْش على ركبتيه يتأمل مالحمه وقال باستهزاءجثا العربي امُل

يا حلظي الليلة، هذا كلبه املسعور، ْحِميَده القتال، زعيم العصابة  -

 .ورئيسها

وراح سي رابح حيثهم على االنطالق، ال جمال الرتكاب اخلطأ، البد أن 

، ومد يده جيرد الرجلني من أسلحتهما، الصبحيكونوا يف بيوتهم قبل 

ه ، وركب العربي امُلوْسَتاْش مردفا خلفالقايد عباسقران فرس ركب أم

 .مبتعدين سي رابح فرس ْحِميَده وانطلقوا

وأغلق الكون عينيه يف الظالم الدامس مستسلما لنوم عميق، لكن 

فتح عينيه متحامال على جراحه الراعفة، وراح يعيد إىل نفسه القايد عباس 

هذا الفخ اللعني، هل سيلحق  شريط الغدر، آه ياعباس، كيف تقع يف

رجالك اآلن قبل أن يراق دمك على هذه األرض اخلالء؟ هل سيحس 

آه يا العربي ياولد الكلب  احلاكم بتأخرك فريسل جنوده ليتقصوا خربك؟

 .كنت أخطط لك فخدعتين

وحتامل على أمله وراح يزحف ليختبئ خلف احلجارة، لعل القتلة 

هى إىل مسعه صوت أقدام تقرتب، دون أن يعودون، وماكاد يبلغها حتى تنا

رمبا، لكن أغلب  دون أن يصله كالم أيضا، هل عادوا؟يتبني له شيء، و
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 حتما، وتظهر من وقع أقدامه سرعُته يف املشي، راجل الظن أن القادم مفرد

 .مسع طلقات البارود، ولعل اهلل قد أرسله إليه منقذا

الحمه، إنه يغطي نصف وجهه ورآه، مل يكن إال رجال واحدا، مل يتبني م

بلثام قمط به رأسه أيضا، إنه حيمل بندقية وقد أعدها لإلطالق، رمبا هو 

لص، هي فرصة سيمنحه مايريد سيعطيه نصف ماله إن هو أنقذه، وجثا 

الرجل عند ْحِميَده، قلبه مرارا، تأمل مالحمه جيدا، ونهض من مكانه 

طار من مكانه ليحط إىل يتلفت حواليه، وتناهى إليه صوت يستغيثه، و

 :جواره

 .، غدر بي اخلونة، أنقذني ولك نصف ماليالقايد عباسأنا  -

ياله من  !؟القايد عباسقاهلا متقطعة كجسده الذي اخرتقه الرصاص، 

كنز مثني، ومد الرجل يده يزيل اللثام، وفغر عباس فمه وعينيه متناسيا 

 :جراحه العميقة

 ؟!خليفة -

 :عباسالقايد ا يبتلع زجاجا، واصل وابتلع ريقه خوفا كأمن

أوالد سي علي شرف  قتلين العربي ولد الكلب، لقد مرغ عرُش -

 .عرشنا يف الرتاب، وقد أرسلك اهلل لتنقذني فتنقذ بي شرف عرشك

وهو القايد عباس أعد خليفة بندقيته جيدا، سدد فوهتها إىل رأس 

 :يقول

وجيت الطاهرة اليت سأنقذ شريف أوال، هل تذكر ياعباس الربح، ز -

 .قتلتها ظلما وعدوانا

يا .. ال تقتلين... أرجـ.. واهلل ما اهلل ما فعلت إال ألنقذك من شرها،و -

القايد .. أنا عباس.. ستقتلك فرنسا.. كن عاقال.. أنا أخوك.. خليفة يا أخي

 ..عباس

وانطلقت رصاصات وفيُة، من بندقية وفيٍة، من قلب خليفة الويف، 



235 

 

 .باس كالبطيخة، وتطاير خمه إىل كل مكانوتفجر رأس ع

القايد عباس مل يشأ خليفة أن يغادر املكان، راح يذرع املسافة بني 

كأمنا مل يتأكد من موتهما، وكانت روحه حتلق مع روح الرَّْبْح بنت  ومحيده

 .إبراهيم

** ** ** ** 

  

20 

فتح أمقران باب مستودعه على عجل، فدفع سي رابح والعربي 

ني إىل حوش خلفي تكاد تغطيه ثالث أشجار، دخلوا إىل حجرة بالفرس

االسرتاحة وراحوا يكومون الكتب يف الزاوية فاسحني ألنفسهم أماكن 

للنوم، متدد سي رابح على سرير صغري، وتقاسم أمقران والعربي فراش 

 :حلفاء طرح على األرض منذ زمن فظهر مسودا، قال سي رابح معلقا

 .يعتقد أن أمقران عامل كبريمن يرى هذه الكتب  -

مل يعلق أمقران، ظل صامتا ينظر إىل السقف ويعيد إىل ذهنه احلادثة من 

 :أوهلا إىل آخرها، غري سي رابح اجتاه احلديث إىل العربي املوستاش

 .مل أكن أعرف أنك عفريت إىل هذه الدرجة، خطتك كانت حمكمة -

 .لوالك ما نفذنا شيئا، أنت سيد األذكياء -

العربي امُلوْسَتاْش بسرعة وهو حيس بتعب شديد ينهش كل جسده،  رد

 :قال أمقران

 .مبجرد أن وصله االستدعاء الوهمي أسرع تسبقه أحالمه وأطماعه -

بدا سي رابح يف غاية الراحة واالطمئنان رغم أنه مل يقتل يف حياته 

بيه عصفورا، وكان العربي امُلوْسَتاْش حيس بانتشاء كبري، لقد انتقم أل

ولكل املظلومني، لقد رفع أنف أوالد سيدي علي عاليا، وأزال عنهم غبنا 

 :قائال، وجلس ..شديدا، ولكن
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 . أرجو أن ال يفطنوا إلينا -

 .وتوجه باحلديث إىل سي رابح

 ..إذا اكتشف أمرنا -

 .قاطعه أمقران معنفا

 .سنذهب إىل السجن، السجن لألبطال ياجبان -

 :اْش بنظرة الئمة وقالتأمله العربي امُلوْسَت

أخشى من الثأر، ليس مين، بل من عرشي كله، أريد أن أضع حدا  -

 .لسلسة القتل اليت دامت عقودا، ومل جنن منها إال اهلالك

قال أمقران ضاحكا، وهو يدس الشمة حتت شفته العليا بكثري من 

 :االنتشاء

 .سأسرتيح قليال وأقوم للفرسني أغري مالحمهما ثم نبيعهما -

 :ضحك وهو يواصل

ميكن أن أجعل منهما محارين أو بقرتني أو حتى معزتني، لن  -

وسيتفرقون  ،يعرفهما أحد، حتى رجال الدرك الذين سيتملكهم السعار

 .حبثا عن الفرسني

ضحك العربي امُلوْسَتاْش وهو يكرب عبقرية أمقران، لكن سي رابح 

فقتلت عباس اجملرم،  ظل صامتا غائبا عن كل ما حييط به، لقد امتدت يده

ليس ألنه ظامل للعربي امُلوْسَتاْش فحسب، بل ألنه عميل لفرنسا، فرنسا 

اليت حتتل هذه األرض الطيبة منذ قرون، وإذا فشلت كل الثورات السابقة 

. يف هزميتها، فلن نفشل هذه املرة، الطوفان قادم، متى، وكيف؟ ليس يدري

يف عروق هذا الوطن قد بدأت  يف األفق أمرا ما، إن دماءأن إنه حيس 

 .تسري

 :أخرجه العربي امُلوْسَتاْش من شروده قائال

 .فيم تفكر عمي رابح؟ يظهر أن مثن الفرسني قد شغلك -
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ا ْش وأمقران فيما بقي سي رابح صامتضحك العربي امُلوْسَتا

 :، ثم قالللحظات

 .مثن الفرسني جيب أن يعطى للجامع -

دأ حيتضن أوىل أشعة الشمس، نظرا يرنو إىل األفق الذي ب وصمت

 :ل أمقرانإليه معا، سأ

 ما يشغل بالك، هل أرعبتك الدماء اليت سالت من اجملرمني؟ -

 .هذه الدماء قد تكون بداية لنهر جارف منها -

نظر سي رابح يف ساعته اجليبية املذهبة، وبسرعة أعادها إىل جيبه، 

دة، كان النهار قد بدأ ونهض يغادر املستودع دون أن يتلفظ بكلمة واح

يشرق، واحلركة بدأت متأل الشوارع، دس أمقران البنادق يف دهليز صغري 

حتت السرير، وفتح حمله، خرج العربي امُلوْسَتاْش ملتحقا بعمله يف بيت 

 .فرانكو، وراح أمقران يعاجل الفرسني حياول تغيري مالحمهما

خائفا، ال يدري ما سيقع  بدا العربي امُلوْسَتاْش منصهرا كلية يف احلديقة

هذا اليوم ويف ما يأتي من األيام، هل تسكت فرنسا عن قتل أكرب 

عمالئها املخلصني؟ وهل سيسكت أوالد النش عن قتل زعيمهم األكرب؟ 

وقد انهد هلم سور منيع طاملا احتموا سيدي بوقبه  بل وهل سيسكت أوالد

ال، يما أقدم عليه، ال، به؟ إنه يشتم رائحة املوت ورائحة الدم، هل أخطأ ف

صرخ يف نفسه، لقد انتقم لشرف عرش كامل، انتقم للشرفاء الذين 

داسهم عباس الكلب جبربوته، ولتنهمر السماء على اجلميع موتا، ال وشم 

 .وال وشم دون أمل ،دون دم

ظلت سوزان جتلس يف الشرفة مكتفية مبراقبة العربي امُلوْسَتاْش من 

ضا يف العملية، هي من سهل احلصول على بعيد، لقد اشرتكت هي أي

وهي من قامت بإرساهلا، وسوزان يف احلقيقة ليست فرنسية  ،الدعوة املزورة

اجلذور، يف عروقها جتري دماء أملانية أيضا، لقد هاجر أبوها األملاني منذ 
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شبابه إىل شرق فرنسا الهثا خلف فتاة فرنسية وقع يف شباك حبها، ومل 

لقد قتلته رحى احلرب العاملية األوىل، وغرقت أمها  ،نينجب منها إال سوزا

 .ووحل الفقر املدقع ،يف وحل اإلدمان

وكانت سوزان رقيقة املشاعر، راقية العواطف، مل يكن يروق هلا ما 

يفعله الفرنسيون يف اجلزائريني، طاملا طرحت على نفسها األسئلة 

أهلها، ويرمون يف  هذه األرض ليست فرنسية، فلماذا حيرم منها: امللحاحة

أشداق اجلوع والفقر واجلهل يف حني ينعم الفرنسيون بكل هذه اخلريات؟ 

 .إنه الظلم أن يصري السيد عبدا يف داره لغريب ال عالقة له به

يف املساء قامت قوات الدرك واجليش الفرنسيني بتفتيش املدينة كلها، 

وساقوا الكثري منهم حبثا عن الفرسني والبندقيتني، وفتشوا كل مشتبه فيه، 

إىل حمتشد كبري، كان العربي امُلوْسَتاْش مرعوبا وهو يقف مع هذه اجلموع 

 : الربيئة، تنتظر مصريها كما ينتظر هو مصريه، قال أحدهم

 .ون حماكمة يف معتقالتهم البعيدةسيزجون بنا د -

 : آخر رد

 .لكننا مل نفعل شيئا -

 : تقدم أحد املتعاونني مع الفرنسيني وقال

لعلهم يتعرفون على القاتل القايد عباس حنن ننتظر وصول أبناء  -

 .من بينكم

متلك اهللع العربي امُلوْسَتاْش وهو يسمع كالم املتعاون، هذه نهايته، 

سيتعرفون عليه ال حمالة، وسيأخذونه سواء اتهموه بالقتل أم مل يتهموه، 

وت انزوى بعيدا وجلس على صخرة قرب شجرة مهموما، وصله ص

 .املتعاون يناديه

 .العربي خيار الناس -

 .، متمتما، اللهم سرتكاندفع ملبيا وقد ازدادت دقات قلبه



239 

 

حني دخل املكتب، منتظرا رؤية أبناء عباس، اندهش وهو يرى سوزان 

ومعها سي رابح، سلم الضابط الفرنسي الوثائق الثبوتية للعربي 

وزان وسي رابح مستسمحا على اإلزعاج، بعد أن ضمنت ساملوستاش 

 . براءته من أي احنراف

وخرجا، قريبا من باب مركز الشرطة شكر سي رابح سوزان بشدة 

جتمهر مجع من الناس يرتقبون ما يصدر على احملبوسني، وهرع إليه أمقران 

 :يعانقانه مهنئني على السالمة، قال أمقرانسي اهلادي و

 . خشيت شرا من هذا التوقيف -

 :رد سي رابح مداعبا

 .خشيت على نفسك أيها اجلبان -

 :ضحك أمقران ورد

مادمنا يف سبحة واحدة فلن أخشى، سأكون تعيسا حني أسجن  -

 .وحدي وتبقون طلقاء

 .واخنرطوا يف الضحك

، هو على يقني محامه توجه العربي املوستاش عائدا إىل بيته ليطمئن

من فوق أنها قلقة، وفعال وجدها تقف عند الباب وقد تزحلقت احملرمة 

شعرها األملس، وتدلت ذؤابات حائرة على جبهتها، وترددت عند الباب 

 .تستعجله يف الوصول وتهم باالنطالق الحتضانه

دفعها داخل الفناء واحتضنها يطوقها بذراعيه ويضغطها إىل صدره، 

 .أجهشت تبكي وهي توغل يف شم رائحته املميزة

لى احتساء القهوة، رفع داخل احلمام بقي سي رابح وأمقران متقابلني ع

 :أمقران رأسه يف رابح الذي بقي صامتا غارقا يف حبر من التفكري، قال

 هل هناك ما يشغلك؟أراك تائها،  -

 :ترك سي رابح لفنجانه فرصة لالسرتاحة وقال
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تشكيل جمموعتنا يف القريب العاجل، عندنا الرجال البد لنا من  -

 .وعندنا األسلحة

رة اليت انتظر جتسيدها طويال، وضع فنجان أشرق وجه أمقران للفك

 :سي رابح وقالقهوته جبانب فنجان 

 .هذا حلمنا مجيعا يا سي رابح، كلنا فداء للوطن -

** ** ** ** 
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أعادت إلي حوبه مسودة اجلزء الثاني من احلكاية بعد أن 

قرأتها، كنت منتشيا جدا حتى الثمالة، ما أمجل أن تقرأ لك 

ألنها تنازلت لك عن عرش احلكي، كنت معجبا جدا  امرأة

، املوستاش بشخصية سي رابح، وبشخصية أمقران والعربي

كان عندي حدس أن بصمتهم ستكون قوية جدا يف اجلزء 

 .الثالث من احلكاية

ابتسمت كما مشس الربيع، كأمنا نظرت يف حوبه مليا، 

 :ثم قالت، باقة من تغاريد الطيور تهديين

رأسك ناشفة إياك أن تذهب إىل شعبة اهلف، مل  أعرف أن -

 .كل الذين ذهبوا قبلك إال جماننييرجع 

أشرت برأسي أني لن أذهب، ابتسمت غري دون أن أنطق 

هي تعرف شدة عنادي وإصراري على اكتشاف كل  ،مصدقة

خمبوء، بل وهي على يقني أني سأذهب فعال، فاجأتين وهي 

 : تسألين سؤاهلا الغريب

ري يف عروقك هاللية أم هل الدماء اليت جت ،خربني -

 أمازيغية؟

ال أؤمن بنقاء األجناس فتحت عيين دهشة دون أن أجيب، أنا 
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عنى هلذا النقاء، وال لالنتماء إليها، الشك أني مالبشرية، وال 

مزيج بني كثري من الدماء اليت هدرت كاملوج قدميا وحديثا 

ي، أفضل االنتماء على هذه األرض، وأغلب تقديري أني هالزيغ

 .إىل األرض، أنا ابن األرض، والبشرية مجيعا عشريتي وأهلي

حني تربقع الكون تسللت من املدينة تاركا صخبها وقد  

توغلت داخل أشجار الوادي تتقاذفين أمواج  ،راح يفور خلفي

التخمني واحلرية، يف أي أحناء الوادي بالضبط توجد شعبة 

رت حافتا الوادي صخورا صلبة اهلف، بدأت األشجار تقل، وصا

مدببة تزداد صالبة ويخامة وقوة كلما أمعنت السري، وبدأ 

قلت يف نفسي هذا  ،الوادي يضيق مشكال حنجرة صخرية

مدخل شعبة اهلف دون شك، وجتمدت مكاني والرياح تعزف 

على احلنجرة حلنا جنائزيا مرعبا، تأكدت أني يف شعبة 

سمعه الناس فيتوهمونه اهلف، وأن هذا الصوت هو ماكان ي

 .صوت جن، ويعطونه تفاسري خمتلفة

أن اجلن تعزف : روت حوبه أن أمقران قال رواية عن السابقني

هذا اللحن اجلنائزي مستنفرة حني يدخل بشري محاها، إن 

اجلن بريء والطبيعة بريئة أيضا، إن العيب يف عقول البشر، 

ها تقوم ولكن كيف كانوا يتوهمون أنهم رأوا مدنا بكامل
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داخل الوادي ياجة باحلياة، كلما جن الليل ثم ختتفي مع 

 الصباح؟

وظهر لي عمق الوادي كأنه ديناغول كبري، وفركت عيين 

 ،ذات دور وقصور وأبراج وأقواس ،وأنا أرى املدينة قائمة فعال

تأتيها خملوقات  ،وتضج باحلركة ،تتنسم فيها مصابيح خافتة

مدت مكاني وأنا أتأمل وجت ،الميكن أن أتبني مالحمها

املشهد، وقد انهار جسدي متكئا على جذع شجرة حتتضنها 

وامتدت يد تلمس مؤخرتي فسرى يف جسدي خدر  ،الصخور

ورأيت أمامي خملوقا يف حجم عنزة ينط  ،اهللع الشديد

كالكنغر، وله أذنان طويلتان يديرهما حيث يشاء، وتلفت 

جهه الذي يشبه إلي، كانت عيناه كبريتني حتتالن معظم و

 ،وجه احلمار أو رمبا الزرافة، مع أنف مفلطحة كاخلنزير

ثم صرف وجهه ورأيت  ،وبدرت منه جتاهي ابتسامة ساخرة

ذنبه يطول متجها إلي رغم اندفاعه بعيدا عين، يرب الذنب 

الشجرة وعاد إىل أصله، ترحنت مكاني وسقطت على قفاي، 

رأس املخلوق الذي مر  ورأيت الشجرة تنبت رؤوسا ال عد هلا تشبه

وراح  ،وداهمتين رائحة نتنة مألت املكان كله ،بي منذ حلظات

جلدي ينبت أشواكا حادة مؤملة، مل أكن أكف عن 
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 .وال ملن كنت أتوجه بها ،االستعاذة بكلمات ال أدري ماهي

كان الظالم  ،ومل أدر كم مر علي حتى فتحت عيين ثانية

إلعماء والصمت قد أكمل سيطرته على الكون جبيشي ا

الرهيب، وحبذر شديد وأمل رهيب دفعت جسدي إىل األعلى 

مل أر أمامي  ،مركزا نظري على بطن الوادي من خالل حنجرته

 .شيئا غري ظلمة حالكة وصمت مطبق

أحقيقة ما رأيت؟ هل فعال توجد هنا مدينة للجن؟ أم 

مدينة لإلنس كانت قدميا وعصف بها السحر فمسخها؟ وهل 

وجيادل  سنوات،ل اة اليت ظل أمقران يبحث عنها طوهي املدين

اجلميع يف حقيقتها؟ إذن فإن حكاية أمقران اليت روتها حوبه 

ولكن أين ميكن أن جند ما كان يستعني به من  ،صحيحة

 كتب وطالسم؟ 

** ** ** ** 
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كنت قد تعافيت من هلعي الذي متلكين، وبدأت أدب يف 

البيت، جلست يف شرفيت املطلة على الشارع الكبري يف مناميت، 

وغرقت يف قراءة اجلزء الثاني من الرواية لعلي أمنحه عمقا 

أكرب، تناهى إىل مسعي بوق سيارة ارجتف له قليب شوقا، إنها 

نظري إىل األسفل، حوبه، وقفت على حافة الشرفة ومددت 

راحت تلوح بيدها تدعوني للنزول، رجوتها أن تصعد إىل البيت 

فأنا متعب مرهق ومازلت يف حاجة إىل الراحة، أحلت علي يف 

اإلسراع بالنزول واصفة إياي بالكسول، أسرعت أغري مالبسي، 

 :وماكدت حتى فاجأتين قائلة

 .أعرف أنك تتماطل، ولو مل أصعد إليك ما أسرعت -

 :ت قد أكملت إعداد نفسي، تأملتين بابتسامة وقالتكن

 .أنت أحلى حبيب -

 : قلت مداعبا

 .وراء كل مجيل امرأة مجيلة -

راحت منتشية متسك بيدي تعينين على نزول الدرجات، 

 :حني استوينا يف السيارة تأملت السماء عرب الزجاج وقلُت
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 .أخاف أن متطر الدنيا -

 :بانيتبسمت وراحت تردد شعر نزار ق

 أخاف أن متطر الدنيا ولست معي 

 فمنذ رحت وعندي عقدة املطر                                 

ومدت يدها تشغل الشريط، فتعاىل صوت كاظم الساهر 

 .يتغنى بالقصيدة

ورحت عرب الزجاج أعانق التضاريس اجلميلة من حولي،  

معيدا إىل ذاكرتي كل مغامراتي مع حوبه، كل ربوة، كل 

جبل، كل متنزه، كل غابة، كل بساط أخضر، شاهد على 

حبنا، على إخالص كل منا لصاحبه، هل سأكتب يوما ما 

قصة حبنا أيضا، كما أكتب اآلن قصة العربي امُلوْسَتاْش 

 ؟محامهو

دخلنا اجلامعة، اختلينا يف ناديها، طلبنا فنجانني من 

 :القهوة، تأملت وجهها املشرق وقلت

 كَا يياْءليتنا ياحوبيت سل

 نغدو معا يف الفضاْء

 نسقي عيون البشر

 مجاال وبهاء
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  وليال منتطي صهوة النجوم

 نرصع بالبسمة عيون السماء

صفقت حوبه حبرارة وقد أشرق وجهها، رشفت من فنجانها 

وراحت تكمل حكايتها، ومل أجد مندوحة من أن أخرج 

قلمي ألسجل بعض مفاصلها ألستعني بها الحقا حني أعيد 

 . ينهاتدو

قالت حوبه وهي تقلب عينيها السوداوين الواسعتني كأمنا 

 :تقلد شهرزاد

 .....بلغين أيها احلبيب الظريف، ذو اخللق اللطيف، أن

 ...... وانهمرت حتكي

** ** ** ** 
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1 

كان النهار قد أسفر على عرش أوالد سيدي علي حني كان خليفة 

دفه سامل، مل يزد على أن يسابقه متسلال إىل بيت أصهاره، عند الباب صا

اندفع أمامه، كانت َسَرْوله غارقة يف كنس قبَّل كتفه مرحبا، دعاه للدخول و

احلوش من بْعر األنعام، اندفعت واقفة متهللة وقد تناهى إىل مسعها صوت 

أبيها، اكفهرت مالحمها فجأة وهي ترى تعبا وقلقا يتمددان على كل وجهه، 

قبلته على كتفه حميية، ضغطها إىل صدره كما مل يضغطها من قبل، قبل 

يف صفحة عينيه دموعا تربق كما يربق الضوء على جبهتها حبرارة، رأت 

املاء، جتاوزها باجتاه غرفة الزيتوني، الذي أحس به فخرج عند عتبة الباب 

مرحبا، دخال فانصرف سامل، واستمرت َسَرْوله يف عملها، سريعا حلقت 

الَعْلَجه بنت امَلكِّي بالقهوة، وضعتها أمامهما حميية، كانت ترغب يف 

ضا كان يلمع من عيين زوجها فخرجت، أسرعت إليها اجللوس لكن رف

 :َسَرْوله تسأهلا

 مابه أبي، هل حدثك عن شيء؟ -

 .ال مل ينطق معي نصف كلمة -

 :مأل الزيتوني الفنجانني سائال

 ماذا ختفي، كأنك كنت يف حرب؟ -

 :رشف خليفة من فنجانه ورد وقد أثقل النعاس عينيه

 .نعم صدقت كنت يف حرب -

 :يتوني مهتمااندفع الز

 هل حلقك مكروه من عباس الكلب، هل فعل بك شيئا؟ -

 :وضع خليفة فنجانه، وقد تغشته ثقة كبرية

 .ال ختش، هذه املرة أنا الذي فعلت به -
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اندفع الزيتوني متقدما حتى كاد يلمس خليفة دون أن يضع فنجان 

 :القهوة وسأل بلهفة

 ماذا تقول؟؟ ما الذي حصل؟  -

نه، تنحنح كأمنا يكنس حنجرته من تعب ليلة كاملة وضع خليفة فنجا

 :وقال بثقة كبرية

 .لقد قتلت عباس -

جحظت عينا الزيتوني وبدا االندهاش على كل وجهه، وأسرع يغلق 

الباب، ويعود إىل مكانه ملتصقا خبليفة وقد حتول كل جسده إىل آذان، 

شيئا إال  اعتدل خليفة وراح حيكي، يفيض على الزيتوني كاملطر، ال يدع

حكاه، منذ انطلق كالشبح خلف عُدَويه حتى تركهما هامدين، كان 

الزيتوني وهو يستمع ينتعش كربوة خصبة يف فصل الربيع، حني أكمل 

خليفة احتضنه الزيتوني وراح يقبل كل جزء يف جسده، وكاد خيرج مهلال 

لى مكربا، لكنه متالك نفسه، ثم مافتئ أن راوده الشك، وقرأ خليفة ذلك ع

صفحة وجهه، فطرح أمامه خمالة كان يعلقها على ظهره، وفاجأه وهو خيرج 

 :منها عمامة القايد عباس وبرنسيه، قائال

 .خذ هي لك -

وراح الزيتوني يقلبها وقد زادت دهشته، ثم محلها سريعا وراح يدسها 

 .يف صندوقه حتت ثيابه وأغراضه اخلاصة، ويعيد غلق الصندوق بإحكام

 :لزيتوني جيلس إليه مرة ثانيةقال خليفة وا

 .دعين اآلن أمن، أنا مرهق جدا، مازالت عندي مهمة هذه الليلة -

سحب الباب خلف خليفة وخرج، يف احلوش نطت حرية من عيون 

َسَرْوله والعلجة منتظرتني جوابا من الزيتوني، وقد أحستا بتغري حالته 

 :قال ستعرفان قريبا، ثم: فجأة، نظر فيهما مرددا يف نفسه

 .أرجو أال تزعجا خليفة، هو مرهق دعاه ينم -
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وخرج أسرع مما تعود كأمنا شفي من شلله، وجد أخاه سامل، طلب منه 

أن يتبعه، ماكاد جيتاز االبيدر حتى التقى الشيخ البغدادي حثه أن يسري معه، 

 :ثم راح جيره من يده دون أن يتكلم كأمنا خيشى هروبه، قال البغدادي

 ماذا وقع ياالزيتوني؟إىل أين،  -

 :رد دون أن يتوقف ودون أن يلتفت إليهما أو يرتك البغدادي

 .جيب أن تذهبا معي إىل املقربة -

 :قال الزيتوني يف حرية

 خريا ِلَم نذهب إىل املقربة؟ -

 .ال تسأل كثريا، سأخربكما بكل شيء حني نصل، ليس سوى اخلري -

ملا ظهر منه من قوة، وهو  واستسلما لألمر فراحا يسايرانه، متعجبني

يشد على يد البغدادي، وهو يتقدم عليهما رغم شلل يده، كانا يلزمان 

صمتا مطبقا، لكن خياهلما كان يعمل بقوة، ليس لسامل أن يعارض أو حتى 

أن يسأل، هو مل يتعود إال على التنفيذ، الزيتوني هو أخوه األكرب، الذي 

أن يطيعه طاعة عمياء، وليس بني خلف أباه يف العائلة، والواجب يقتضي 

الزيتوني والبغدادي إال سنوات قليلة قد تصل الستَّ، إال أن اجلميع يف 

العرش تعود على احرتام الزيتوني وطاعته، وقد ورث ذلك من مكانة أبيه 

اليت كان حيظى بها يف أوالد سيدي علي، وهما مل يطوقا رقاب الناس بشيء 

 .ن حمبة وكرم وأبوةسوى مبا يغدقان على اجلميع م

السالم عليكم أهل : دخل الثالثة املقربة، وراح الزيتوني يشقها مرددا

قوم مؤمنني أنتم السابقون وحنن الالحقون، وراح سامل والبغدادي يرددان 

معه بصوت خافت، وقد زادت حريتهما، توقف الزيتوني عند قرب أبيه، جثا 

ه، فجثا سامل عن ميينه أيضا، على ركبتيه، سحب البغدادي إىل األرض جبوار

 :نزع عمامته، وقال

السالم عليك أبت، السالم عليك سيدي، وسيد أوالد سيدي علي،  -
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جئت ألزف إليك البشرى، بشرى طاملا انتظرتها ومحلتها يف عنقي أمانة، 

 ..ياسيدي يا أبت، لقد قتل عباس الكلب، ياسيدي يا

ا للسماء، والتفت إىل أرخى البغدادي يديه اللتني كان يبسط كفيهم

 :الزيتوني مقاطعا

 ماذا قلت؟ ُقتل الكلب؟ -

 : واستمر الزيتوني غري آبه

 .يا أبت، لقد قتل ْحِميَده الكلب -

ظهرت الدهشة على مالمح البغدادي وسامل الذي كبح صرخة فرح 

كادت تدوي يف املكان، حول البغدادي بصره إىل الزيتوني، وأراد أن يسأل 

 .م تراجع واستمر يبسط كفيه، واستمر الزيتونيمرة ثانية، ث

لقد قتال يا سيدي شر قتلة، قتال كما تقتل الكالب املشردة، من يف  -

قربك هانئا ياسيدي، يا أبِت وانعم جبنة اخللد، وليذهب أعداؤك إىل 

اجلحيم، يا عمي لكحل، يا خاليت الرَّْبْح بنت ابراهيم، يا كل ضحاياه، 

 .انعموا جبنة اخللد، لقد زف اخلنزير إىل نار سقراهنأوا يف قبوركم، و

 :ورفع الزيتوني كفيه وقد خفت صوته وقال بصوت ممدود

 .الفاحتة -

وبسطا معه أكفهما وراح اجلميع يتلون أم الكتاب بني اجلهر 

 .واخلفوت

ماكاد يسكت حتى اندفع سامل والبغدادي يعينانه على النهوض، وراح 

 :من عيين سامل أيضا البغدادي يسأل بلهفة برزت

 ماذا تقول يارجل؟ -

وزف الزيتوني إليهما اخلرب دون أن خيربهما باشرتاك خليفة يف القتل، 

 :ظهرت احلرية على وجه سامل فسأل

 ومن قتله يف رأيك يا الزيتوني؟ -
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 :قال الزيتوني حبسرة

كنت أمتنى لو كنت أنا أو أحد إخوتي، ثأر أبينا دين يف رقابنا،  -

 ...ولكن

 :قاطعه البغدادي بقلق

 .دم بلخري ثأرنا مجيعا -

 :عاد البغدادي يلح يف السؤال وهم يعودون إىل البيت

كيف عرفت األمر يالزيتوني مبقتل الكلب؟ من أخربك؟ ومن تظن  -

 أنه الفاعل؟

مل يرد الزيتوني كأنه مل يسمع، كان حيث اخلطا عائدا إىل البيت، قال 

 :االبغدادي

 .بقتله، علينا أن نقيم األفراح إظهارا للتشفي سيفرح الكون كله

 :وغري الزيتوني اجتاه احلديث، كأنه مل يسمع كالم البغدادي، قائال

 . علينا اآلن أن نبحث عن الطاهر، حنن مجيعا مسؤولون عنه

 :سأل سامل

 وهل تعتقد أنه مازال حيا؟ -

عات منذ اختطف القايد عباس الطاهر، مل يظهر عنه خرب، ولكن اإلشا

، وأشيع أنه يف بوقبه مل تتوقف مطلقا، أشيع أنه يف زاوية أوالد سيدي

كهوف اجلبل األسود، وأشيع أن رجال الدرك الفرنسيني استلموه وزجوا 

به يف السجن، وكم من مرة وصلتهم أنباء مقتله وأنه شوهد جثة هنا أو 

 ..هناك

 وكم قضت أمه الساعات الطوال منتحبة، ترافق الشمس والقمر

والنجوم تسري يف الفضاء، مستنجدة بالولي الصاحل سيدي علي، جتلس 

عند قربه الساعات تشعل الشموع، حترق البخور، تتلمس كرامة تعيد 

 .إليها وحيدها
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 ياسيدي علي يا صاحب الربكات

 يامفرج الكربات

 ياسيدي علي يا صاحب اجلناحنْي

 يا سليل احلسنْي

 يا سيدي علي يابن الزهراء

 األنبياء يابن سيد

ثم ال تذكر طلبها، تلزم الصمت، وتقلب بصرها يف كل أرجاء 

الُقرَّاَبة، ثم تغلق عينيها طويال، هي على يقني أن روح الولي الصاحل 

ترفرف حواليها، وأنه يراها ويسمعها، وهو يعلم السر وأخفى، وحني 

 .حيظى طلبها باإلجابة سيعود ابنها ال حمالة

** ** ** ** 

 

2 

خليفة طويال، مشاعر عمالقة كانت متور يف صدره، إنه حيس مل ينم 

بالراحة الكربى تسَّاقط على قلبه روحا ورحيانا، وحيس بروح زوجته الرَّْبْح 

ترفرف حواليه فرحة، ثم ينتشي أكثر وهو يرى نفسه بطال فعل ما عجز 

 عنه اآلخرون، ولكنه ما يفتأ أن يدخل دوامة احلرية والقلق، من قتل القايد

ومحيده؟ تبا له جعل بطولته منقوصة، ليته مل خيرب الزيتوني باحلقيقة، لو 

 .ادعى أنه القاتل الوحيد لتحول يف نظر اجلميع إىل أسطورة

عند املساء تعشى خليفة مع الزيتوني قبل غروب الشمس، شرب 

 :فنجانني من القهوة، وخرج مغادرا عرش أوالد سيدي علي، سأله الزيتوني

ا خليفة، أهل اهلالك يف حقد كبري وسيقتلونك شر قتلة إن إىل أين ي -

وجدوك، قد يشتبهون بك، وحتى إن مل يشتبهوا فهم يكرهونك ويعرفون 

 .مدى سعادتك مبقتل اهلالك
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 :مد خليفة يده وضغط على كتف الزيتوني مركزا فيه عينيه وقال

 ال ختش، احفظ بندقييت عندك، مازالت عندي مهمة واحدة، قد أعود -

 .إليك منتصف الليل أو قبله بقليل آلخذ أمانيت

وراح يبتعد ممتطيا فرس الزيتوني، مل يتحرك الزيتوني من مكانه، ظل 

جامدا يتابع خطوات خليفة، ويف نفسه عواطف لإلعجاب والغرية، لقد 

صرت بطال يا خليفة، هنيئا لك، حتى لو قتلت اآلن فال يهم، أنت اآلن يف 

فسك باألساس بطل، بطل كبري، وراودته وساوس نظر اجلميع ويف نظر ن

كثرية، هل معنى ذلك أننا نساء، أو على األقل أنصاف رجال؟ كيف سينظر 

الناس إلينا، أليس الثأر ثأرنا؟ إذن ما دخل خليفة، ليسرق منا ثأر أبينا أوال، 

ويسرق منا اجملد ثانيا؟ هو أيضا من حقه أن يقتله، يف رقبته ثأر زوجته، 

خاليت، نعم خاليت الرَّْبْح، تبا لنا مجيعا يف رقابنا ثأران، ثأر أبينا وثأر وزوجته 

 .خالتنا

ومد نظره بعيدا يبحث عن خليفة، لقد اختفى، إىل أين يقصد هذا 

البطل اجملنون؟ هل سيذهب إىل بيت عباس؟ من واجبه أن يفعل ويقدم 

هذه الفرصة العزاء، ألن غيابه املفاجئ سيثري حوله الشكوك، هل سينتهز 

لريتكب جرمية أخرى؟ رمبا، رمبا سيقتل عمار شيخ الزاوية، لكنه ترك 

بندقيته، هل سيستعمل خنجرا؟ ميكن ذلك إنه أسهل وأبسط، علي اللعنة 

 كيف غاب عن ذهين كل هذا؟

واندفع إىل األمام كأمنا يهم أن يلحق به، ثم تراجع ومجد يف مكانه، 

أبوه بلخري على مسمعه هذه العبارة، طاملا يولد األبطال أبطاال، طاملا ردد 

 .األبطال أكرب من املوت، األبطال أكرب من اخلوف: قال له

كيف تقبله أبوه؟ مب رد عليه حني بشره مبوت عباس ومحيده؟ وارتعش 

يف مكانه وتغريت مالمح وجهه، هل ميكن أن يلعنه، وأحس به، يبصق يف 

صنعه غريك، اذهب عليك  تفوه عليك اللعنه، تبشرني بانتصار: وجهه
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 .اللعنة، وأسرع خيفي وجهه بيديه، كطفل صغري يتجنب صفعات كبري

أشرف خليفة على عرش أوالد النش، تراءى له من بعيد وقد غربت 

عباس، ستكون اجلنازة مهيبة، كل القايد الشمس مئات الناس حول بيت 

ى بعض وشيوخ الزوايا وحت ،العروش القريبة والبعيدة وكل الِقيَّاد

الفرنسيني، رمبا سيحضر احلاكم شخصيا، وشيوخ البلديات والنواب 

 .مما يعرف الناس ومما ال يعرفون... واألعيان و

تسلل خليفة باجتاه املقربة، عرب قبورا مرتاصة معظمها حديث حيث 

حصدت اجملاعة واألوبئة العشرات، وقف عند قرب زوجته الربح، جلس 

تراب القرب قبلها، مد أصابعه حبنان إىل يفرتش الرتاب، محل حفنة من 

عادت به الذكرى إىل زمن . شاهد رأسها، غمرته أمواج من العواطف

 .سبحا معا يف حبر احلب، فأنعشتهما أمواجه ونسماته

لك وحدك أخلص حيب، لن ترتبع غريك على عرش قليب، سأبقى وفيا 

ك، بل لقد لك حتى ألقاك، لقد أخذت بثأرك، لقد أرقت دمه كما أراق دم

فجرت رأسه كبطيخة نتنة، لو شاهدت الكلب اللعني وهو يسرتمحين، 

نامي إذن حبيبيت، وانعمي جبنة اخللد، مازالت يف عنقي ... أشبه ما يكون

 .مهمات أخرى، مل يشأ القدر أن يأخذني هذه املرة رغم شوقي للقائك

مد رقبته ساجدا على القرب وطبع قبالت عليه يف كل مكان منه 

هض، ماسحا راحيت يديه على صدره، واستدار مبتعدا، خطا خطوتني ثم ون

 .عاد

ابنتك َسَرْوله خبري، إنها تقرئك السالم، إنها حامل، نعم حامل، إن 

أجنبت بنتا ستسميها الرَّْبْح، نعم الرَّْبْح لتبقي حية معها، وإن أجنبت ذكرا 

الكلب غدرا  سيسميه سامل بلخري، نعم بلخري الرجل العظيم الذي قتله

 .وخديعة، مع السالمة أتركك يف رعاية اهلل حبيبيت

محل شيئا من تراب القرب وضعه يف جيبه األمين، واستدار يبتعد، حني 
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خرج من بني القبور مال ميينا يدخل ُقرَّاَبة الُبْهِلي خلضر، وقف عند 

الضريح، ألقى السالم، جثا، قّبله، ها أنا قد جئتك يا سيدي ألزف إليك 

بأ مقتل الطاغية، لقد أخذت بثأري وثأرك وثأر كل املظلومني، دمكم مل ن

يذهب هدرا يا سيدي، لقد أحلقت روحه بأرواحكم فافعلوا بها ما 

تشاءون، ومد يده فحمل شيئا من تراب القرب وضعه يف جيبه األيسر 

 .   وانصرف

قبل املغرب، تراءت له الزاوية يف حضن بوقبه  دخل عرش أوالد سيدي

جلبل كأمنا يطوقها بذراعيه يف حنو شديد، غرف عديدة تقاربت ُتتخذ ا

أقساما لتعليم القرآن وبعض علومه، وأخرى تتخذ مأوى للطلبة 

ومعلميهم، عن يسارها قام مسكن الشيخ حيث أوالده وزوجاته، وقد 

التف باألشجار، وبينهما مقر الشيخ فيه يلقى مريديه وزواره، ويقدم فيه 

دين، وغري بعيد قامت اإلسطبالت الواسعة لألنعام تتكدس بركاته للقاص

خلفها أكوام التنب والقش وغرف الرعاة، وصل الزاوية دون أن يكف 

ذهنه عن التخطيط، ودون أن تكف عيناه عن مراقبة كل شيء، مل يكن يف 

الزاوية إال بعض اخلدم، تلقاه أحدهم، سريعا دس يف يده نقودا وقّبل يده، 

الدهشُة وهو يتحول إىل ولي صاحل، وهو يتلقى هذا املبلغ  أخذت اخلادَم

 :الذي مل حيلم به يف حياته، سأله عما حيتاج من خدمة، قال

عندي أخت مريضة عندكم، وكنت غائبا مل أعد إال الليلة حلضور  -

 .جنازة القايد عباس، فرغبت يف رؤيتها

ع خليفة الرومية أمامه، واندفسالفه  وإن هي إال حلظات حتى كانت

 :يعانقها بشوق كبري، رافعا صوته

العزيزة، لقد اشتقت إليك، اعذريين، مل أستطع سالفه  آه يا أخيت -

 .العودة من غربيت املريرة

طف، غري أن دموعا افراحت تسايره يف تبادل العوسالفه  واطمأنت
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حارة انفجرت تغسل خديها، حتولت إىل إجهاش مل تستطع أن توقف 

اطمأن اخلادم إليهما فراح يبتعد، وأسرع خليفة فدس تدفقه الشديد، و

نقودا أخرى يف ميينه، فاندفع طائرا على أجنحة الفرح، واستغل خليفة 

الفرصة فأسرع يبتعد بسالفة، اليت مل تسمح هلا الدهشة بأن تتلفظ 

مستفسرة أو معرتضة، امتطيا الفرس وانطلقا باجتاه عرش أوالد سيدي 

 .علي

لق كل املنافذ عن عيون البشر، مشرعا منافذه كان الظالم قد أغ

لكائناته الليلية، كانت النجوم ترصع صفحة السماء باستحياء، وكان نباح 

 .الكالب خناجَر تسعى لتمزيق رداء الليل األسود الكثيف دون جدوى

وأحس الزيتوني خبطوات تقرتب من البيت، إنه خليفة دون شك، 

عدا لكل طارئ، وظهر خليفة أمامه فاندفع يلقاه مشهرا بندقيته، مست

يستعجله، سأله الزيتوني عما فعل، وأين ذهب، قال خليفة وهو يسلمه 

 :زمام الفرس

 . الرومية، دين علي أن أهربها من الظاملنيسالفه  لقد خطفت -

وانطلق غري آبه بالزيتوني، الذي وقف يغالب دهشة لبسته من كل 

كل هذه الرجولة، أهي رجولة جانب، هكذا إذن ياخليفة، فجأة أظهرت 

أبيك الذي حتدى اجلميع، وآثر أن ميوت عزيزا على أن يرضى بالذل؟ 

ممكن، أم هي رجولة أخيك الذي أبى إال أن ينضم إىل الثوار يف األوراس 

ويستشهد هناك؟ ممكن، أم هما معا؟ ومن شابه آباءه فما ظلم، ولكن مل مل 

طفاهلن مبجرد ذكر امسه؟ أمل يكن أشبه أنا أبي؟ أمل تكن النساء تسكنت أ

العفريت يفر من الشعبة إذا أحس بتطاير بول بلخري؟ أمل يقض أخي 

 حممود أيضا شهيدا يف معارك األوراس؟

 !كم هي قاسية حسراتي... آه

 تبا لي، كيف مل أر: وفطن إىل نفسه فضرب جبهته براحة يسراه، متمتما
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ألراها، ألرى هذه الفاتنة الرومية؟ كان ميكن أن أختلق أي عذر سالفه 

اليت أسالت لعاب الرجال مجيعا، هل كان خليفة خيشى اقرتابي منها 

 فانطلق بها عجال؟ ومل يغار عليها؟ أبينهما حب؟

واندفع خطوات إىل األمام، كأمنا يهم أن يلحق خبليفة، لقد نسي أيضا 

ه ، وهم أن يرفع صوته مناديا لكنمحامهأن يوصيه بالبحث عن العربي و

 : َعيُّوَبه يباغته سائالأحجم و

 الزيتوني، مع من كنت؟ -

 :ودون أن حيول إليه نظره أجاب

 ...مع خليفة، لقد فعلها ثانية -

 :قاطعه َعيُّوَبه غري آبه مبا أراد أن يقول له

لقد علمت خاليت عقيلة مبقتل القايد عباس وكلبه محيده، باتت  -

 .ر مل يندمل، باتت تبكي وتئنالليل كله تدعو لقاتله، لكن جرح الطاه

أراد الزيتوني أن خيرب َعيُّوَبه مبا فعل خليفة أيضا هذه الليلة، ثم أحجم، 

هل سيتجرأ خليفة أيضا وينقذ الطاهر الذي ال يعرف أحد مكانه؟ أو 

على األقل يكتشف جثته، نعم قتل، ال شك أنه قتل، وإال كيف خيفيه طول 

إىل البيت، غري مبال بعيوبه الذي بقى هذه املدة؟ انطلق مبتعدا عائدا 

جامدا يف مكانه حلظات، هناك ما خيفيه الزيتوني عنه، أي شيء هو؟ ومل كان 

 مع خليفة؟ وأين ذهب خليفة اآلن؟  

** ** ** ** 

 

3 

مل يكن خليفة يعرف شيئا عن املدينة، فهو يدخلها ألول مرة يف حياته، 

قريب بعد أن يكرتي خليفة  على مقربة من السوق تفرقا، على أمل لقاء

الرومية احلمام، الذي مل تدخله يف حياتها إال مرة واحدة، سالفه  بيتا، دخلت
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منذ عشرين سنة مل يتغري كثريا، غري أن القائمني عليه قد تغريوا، ال تذكر 

أنها رأت يف ذلك الزمن هذه املرأة اليت جتلس كاألمرية تدير شؤون احلمام، 

 ُتْرِكَيه، تأملت مالحمها كانت حنيفة شقراء معتدلة ويناديها الناس اَلالَّ

الطول، يف عينيها مجال أخاذ، هل هي تركية األصل حقيقة، ويف اجلزائر 

بقايا من أتراك من يطلق عليهم الناس الكراغلة، وهم جزائريون من 

أمهات تركيات، بقوا يف اجلزائر حني خرج األتراك بعد الدخول الفرنسي، 

تركة كبرية من العقار، يتصفون عن عامة الناس بالتأنق يف  حمافظني على

مالبسهم، وعادة الرجال وضع قبعات محراء، ومحل عصي منقوشة من 

 .اخليزران، أم هو جمرد اسم اختاره هلا أهلها هكذا اعتباطا؟

الرومية اليت كانت مرهقة متعبة ال سالفه  أحست تركية سريعا حبرية

اليت أسرعت  محامه ارت بطرف خفي إىلتكاد تقوى على الوقوف، أش

إليها تسأهلا عن مطلبها ثم تسحبها عند تركية، وهكذا تعودت، ال حتل إال 

املشكالت البسيطة، فإن كان يف األمر شيء من التعقيد أسرعت حتيله إىل 

صاحبة الشأن، اليت أسرعت ترحب بسالفة الرومية، وتدعوها سريعا أن 

 :امهمجتلس إىل جوارها، قائلة حل

 .كأس قهوة لعمتك -

آه، كأنها قرأت ما جيول يف خاطرها، هي فعال حباجة اآلن إىل فنجان 

الرومية نقابها، وجلست على متكإ صويف مطرز سالفه  قهوة، نزعت

فأحست بالتعب الشديد يتهاوى من فوق جسدها كله، وتركت عجارها 

 األبيض يتدحرج من فوق رأسها وكتفيها ليتجمع حوالي خصرها،

تقدم هلا فنجان القهوة الذي راحت ترشفه على مهل،  محامه وأسرعت

 :منتظرة أسئلة تركية اليت مل تأت، فراحت حترك مجرها

أنا غريبة عن هذه املدينة، خطف املوت زوجي منذ سنوات طويلة،  -

لي ابن وحيد هاجر إىل سطيف حبثا عن العمل، لكنه مل يعد، ال أحد اهتم 
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 :قررت أن أهاجر حبثا عنهبي من أبناء عرشي، ف

 .رد اهلل غربته -

قالتها تركية وهي تقبض مثن احلمام من امرأتني تهمان باالنصراف، 

على هذه الغريبة مسحة مجال رهيب، لو التقاها سي رابح من : متمتمة

عشرين سنة ما ارتضى غريها زوجة، وراحت تتأملها عن جنب، كان 

، وسرق بريق اللون من شعرها الزمن القاسي قد خط أثالمه على وجهها

 .فكاد يكفنه استعدادا لدفنه

 :وهي تكمل فنجان القهوة وحتمد اهللسالفه  قالت

هل أجد مأوى يف احلمام، أم أجد بيتا للكراء؟ لن أعود حتى أجد  -

 . ابين يوسف

 . أنت ضيف اهلل عندي الليلة -

 .الرومية الصمت وقد وجدت حال مؤقتا ملشكلتهاسالفه  لزمت

مل يدم بقاؤها طويال يف احلمام حتى راحت تركية تصطحبها معها إىل و

 .البيت

مل يكن خليفة يعرف املدينة جيدا، لكنه سريعا استطاع العثور على 

بيت للكراء، مل يكن يهمه شكل البيت وال مستواه وال مثن كرائه وال 

 حتى مكان تواجده، املهم أن جيد بيتا يأويه، ويأوي مكحلته اليت حرص

الرومية اليت قد ال سالفه  على إخفائها حتت برنسه، ويأوي معه بعد ذلك

 .جتد من يعيلها سواه

ما كاد خليفة يرتب أموره يف البيت اجلديد حتى انزرع يف املدينة 

الرومية، يسعى يف كل االجتاهات، ويهرول خلف كل سالفه  يبحث عن

ف طويال عند امرأة يشك فيها، ويسأل بعض املارة ممن يثق فيهم، وق

الكنيسة وطاف يف حديقتها متوجسا خيفة، ودخل حي اليهود وهاله 

لباسهم املختلف، وتكتلهم مع بعضهم البعض، وعرب إىل عني الفوارة 
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عاىل ضحكاتهم، فوقف وقد جلس قربها بعض الفرنسيني واليهود تت

ثاهلا من بعيد، واقرتب من اجلامع وقد ارتفع منه آذان متطويال يتأمل 

هر، دخله مرتددا، توضأ وصلى وعيناه ال تكفان عن تصفح الناس، الظ

وعند خروجه راح يتأمل جمموعة النساء املتسوالت املتكومات عند بابه، ثم 

عاد أدراجه يسري شرقا عائدا إىل بيته الذي اكرتاه يف األحياء العربية 

عمالقة، الضيقة، وقد هالته الطرق املرصوفة باحلجارة، والبنايات الشاهقة ال

وخضرة األشجار اليت زينت كل الشوارع، ولكن دقات قلبه كانت تزداد 

تسارعا كلما رأى رجال الدرك أو اجليش راجلني أو راكبني، ووقف فجأة 

 أنسب مكان ميكن أن تذهب إليه: عند الفتة محام، دخله سريعا وهو يتمتم

 .الروميةسالفه 

ن القرى اجملاورة وأنه عند الباب تلقاه سي رابح، أدرك بسرعة أنه م

 :يبحث عن شخص ما، أسرع إليه يزيل خوفه

 . مرحبا مرحبا، تفضل تفضل -

 :أجاب خليفة متوجسا

 .وبك -

 .هل تريد مأوى تبيت فيه؟ تفضل احلمام محامك -

قاهلا سي رابح ليقهر اضطرابا رآه على مالمح خليفة الذي رد متلعثما، 

 :ا يعدها للقتالوهو يضغط أصابعه على مقبض عصاه، كأمن

 .أسأل عن امرأة، جئنا معا من عرشنا لكنها ضاعت مين -

 :ضحك سي رابح وقال بنربة مداعبة

 .أحسنت، هكذا يفعل الرجال، يضيعون نساءهم -

وأدخله سي رابح احلمام ليعرف منه السر، من هذا الشخص؟ ومن 

يف هذه هي املرأة؟ وما عالقته بها؟ كأمنا حيس مبسؤوليته عن كل ما يقع 

املدينة، جلس خليفة داخل احلمام وراح يقلب بصره يف الرجال العراة، 
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وقد سرتوا عوراتهم بقماش حيزمونه عند اخلصر ثم بني الفخذين، مازال 

خليفة مرتددا مضطربا، يف املدينة جيب أن تكون ذئبا أو ستأكلك الذئاب، 

ب أن جيب أن تغربل كل حركة، وكل سكون، وكل لفظة، وكل سكتة، جي

 :تقرأ حتى النوايا يف القلوب

 تغديت أم نأتيك بالغداء؟ -

 :سأل سي رابح فرد خليفة

 .ال، احلمد هلل -

وأشار سي رابح إىل اخلادم فجاءه بكأس زعرت ساخن، ودون أن ُيسأل 

 :راح يقدم نفسه

املرأة خاليت، فقدت زوجها منذ مخس عشرة سنة تقريبا، ومل خيلف هلا  -

هاجر من سنوات وتركها، انتظرت عودته طويال لكنه مل إال ابنا وحيدا، 

يفعل، فرتجتين أن أساعدها يف البحث عنه، تركتها ورحت أحبث عن بيت 

 .للكراء، وحني عدت مل أجدها

أسرعت بتقديم اجلرعة دفعة : مطط سي رابح شفتيه وقال يف نفسه

ا واحدة، أنت كاذب يف كل ما قلت، أو يف معظم ماقلت، أي سر بني هذ

الرجل واملرأة؟ أهما عاشقان أيضا؟ هذا أمر مستبعد، إن الرجل يف 

 :اخلمسني من عمره أو أقل، أسرع يسأل

 كم عمر خالتك يا سي حممد؟ -

 .امسي عبد احلميد، وخاليت عمرها أكرب من األربعني بقليل -

هكذا أسرع خليفة يقدم امسا خاطئا، قال رابح وهو يقلب صفحات 

ممكن، احلب ال يأبه بالسن، لعل بينهما حبا، أو كل شيء : وجه خليفة

لعلهما ارتكبا فضيحة فاضطرا للهروب، وهل هما أول اهلاربني؟ كم 

وكم آوت من مطاَردين هاربني بأسرارهم  !سرتت هذه املدينة من فضائح

  !وخيباتهم
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 :قال سي رابح وهو خيرج مع خليفة عند الباب

 .تظهر عن خالتك ال حتمل هما، عد إلي غدا لعل أخبارا -

اندفع خليفة مبتعدا البد أن يعود إىل بيته سريعا، ليس يأمن اللصوص 

هل : واخلمارين، وليس يأمن الفرنسيني واليهود، وفاجأه سؤال رهيب

الرومية إىل بيت الدعارة؟ تبا له ما أمحقه كيف غاب عنه هذا سالفه  عادت

يف ماخور املدينة؟ وما  يف بداية حياتها عاهرة تعملسالفه  األمر؟ أمل تكن

الذي مينعها أن تعود إليه؟ الشك أن هلا معارفها، بل رمبا جلأت إىل بعض 

أصدقائها القدامى من الذين كانت متنحهم اللذة، وأحس بالغرية متزق 

قلبه، فصرخ يف أعماقه، عليك اللعنة أيتها العاهرة، هل أنقذتك لتعودي 

 .إىل العهر ألمزقنك شر ممزق

احلمام بعد أن كاد خيرج منه، سيسأل سي رابح عن مكان وعاد إىل 

املاخور، ومجد يف مكانه، وهل جيرؤ؟ سيتهمه بالفجور، ورمبا سيضربه أيضا، 

تلعثم قليال ثم راح خيرج دون أن ينطق، ودون أن يسأله سي رابح أيضا، 

مازال : الذي انتظر كالمه ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة قائال يف سره

 . أبناء القرىاحلياء يف

دخل سي رابح بيته بعد صالة املغرب، وفوجئ بسالفة الرومية وقد 

استضافتها تركية، أعاد كل الشريط الذي قاله له عبد احلميد، فعال هي 

تبحث عن ابنها الذي قالت أن امسه يوسف، وقدمت وصفا دقيقا له، 

جمعد  وراح سي رابح يساعدها يف وصفه، كان طويال حنيفا، أشقر اللون،

الشعر، أزرق العينني، عريض املنكبني، يف جانب أنفه األيسر خانة بنية 

سالفه  كحبة القهوة، هو ذاته، كأن سي رابح ينظر إليه الساعة، هتفت

 :الرومية

 .هو، واهلل هو -

 .وأجهشت بالبكاء
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كان عامال عند عالل القهواجي، اشتغل عنده أكثر من عام، وبعدها  -

 .لمت أنه يعمل يف امليناءرحل إىل العاصمة، ع

 :مسحت دموعها كأمنا أحست ببعض االطمئنان وقالت

 .هل ميكن أن جنده؟ سأرحل خلفه، أو سأرسل خليفة وراءه -

خليفة إذن وليس عبد احلميد، لقد أخفى امسه، متتم سي رابح اجلملة 

 :شيئا وقالسالفه  فلم تفهم منها

 .اطمئين سنجده حتماحبول اهلل، سأساعدك للعثور عليه، سنجده  -

ثم خرج ليبيت يف غرفة معزولة يف الفناء، تاركا الضيفة مع زوجته اليت 

الرومية حكايا تستلها سالفه  أغدقت عليها كرما زائدا، وأغدقت عليها

سال من تارخيها املكلوم، تصرح مرة وتلمح مرات كي ال تتفطن تركية 

 .حلقيقتها

** ** ** ** 

 

4 

يبق يف بيت عباس إال أقرب املقريني من عائلته  قلَّ عدد املعزين، مل

وجريانه وأبناء العرش، كان التعب باديا على كل الوجوه، ومازالت عليها 

آثار حزن عميق، ال أحد استساغ هذه املوتة املفاجئة، وظل ابنه َجلُّول يردد 

 ؟ !عجبا كيف تقتل الفئران سيد األسود: على مسمع كل من يكلمه

مع كل أفراد األسرة، نساء عباس وأوالده وبعض أفراد هذا الصباح اجت

 :العائلة، كانت أم َجلُّول األقوى اليت جيب أن يستمع إليها اجلميع، قالت

ال تبقوا أضحوكة أمام األعداء، عباس مات ولكن ترك من صلبه  -

 .رجاال أقوى وأشد

 :حركوا رؤوسهم موافقني، وكلهم حتفز إلكمال املسرية، واصلت األم

َجلُّوْل سيخلف أباه، هو األكرب وهو األقوى، وعلينا مجيعا أن نستمر  -
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على النهج نفسه، حلم عباس أن يكون أوالد النش السادة والقادة لكل 

 .العروش احمليطة

قام اجلميع، يقبلون رأس َجلُّول كأمنا يبايعونه، ورغم احلزن الذي كان 

ق بأن القيادة ستنتقل جيلل وجه األم تراقص عليه فرح خجول، مل تكن تث

 :إىل ابنها بسهولة، قال َجلُّول خماطبا أشقاءه وإخوته

 ...الهم لنا من اآلن إال دم أبينا، جيب أن ننتقم -

استفزت هذه احلماقات أمه، مل تكن تريده أن خيوض مغامرات أخرى 

تؤدي إىل هالكه كما هلك أبوه، على ابنها أن يستفيد من الدروس، وأن 

ء اجلميع وكسب ودهم ما استطاع إىل ذلك سبيال، قاطعته يسعى الحتوا

 : ويف كالمها نربة صارمة آمرة

دم أبيك تكفل به احلاكم وأمام األشهاد، لقد قال يف خطبته يوم  -

 . فرنسا لن تسمح يف دم املخلصني هلا: التشييع

 :واصل جلول مركزا نظره يف أشقائه، كأمنا مل يسمع ما قالت أمه

ر بأنفسنا، دم أبينا يف رقبتنا وليس يف رقبة أحد، إذا مل جيب أن نثأ -

 .نثأر بأنفسنا ضاعت هيبتنا

 :قال أحد إخوته

 .فلنقتل كل أوالد سيدي علي، لن نأخذ بالثأر إال إذا قتلناهم مجيعا -

 :وقف َجلُّول يف مكانه كأمنا يستعد لفعل شيء ما، وقال

، سأعلقه وسط ال، جيب أن نعرف من أجرم يف حق سيد الرجال -

 .العرش وأدعه ميوت عضوا فعضوا

 :وسألت أمه كأمنا تريد أن تغلق باب هذا النقاش

 وما نفعل بهذا األسري الذي ظل مربوطا كالكلب؟ -

واندفع َجلُّول كاملسعور حيمل بندقية أبيه، كأمنا كان هذا األسري غائبا  

 :عن ذهنه متاما
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 وما نفعل به غري قتله كالكلب؟ -

خارجا من البيت، قطع احلوش هرولة، دخل بوابة كبرية تؤدي وانطلق 

إىل حوش فإسطبالت كبرية قسمت بني اخليول واألبقار واألغنام، ومنها 

دخل إىل فناء صغري تنفتح عليه حجرة صغرية تتسورها حيطان عالية، هناك 

قبع الطاهر زمنا مربوطا بالسالسل كاحليوان، دخل عليه َجلُّول تسبقه 

 :ده وسدد يف رأسه بندقيته، صارخاسهام حق

 .أنت سبب مقتل والدي، أنت أيها القذر -

مل يتحرك الطاهر، كان مرهقا، حنيفا، لعب املوت على كل مالحمه، رفع  

عينيه بهدوء، مل يكن يعنيه أن ُيقتل فهو ميت منذ سنوات، لقد آمن يقينا 

هة الطاهر أن كل شيء بقضاء وقدر، وضع َجلُّول فوهة بندقيته على جب

 :وعال صراخه

 ...من ينقذك مين اآلن؟ أختك العاهرة؟ أم أبوك الديوث؟ أم -

 :وصرخت فيه أمه من خلفه تنهاه، ترجوه أن ال يفعل

ستكون أضحوكة أمام الرجال، تريدهم أن يقولوا قتل ضعيفا  -

 أسريا؟

هدأت ثورة َجلُّول فانسحب تاركا البندقية عند أمه، حلق بها إخوته، 

 :ت إليهم تأمرهماجته

هذا املساء أريد أن حتملوه حتى تضعوه قريبا من بيتهم، دون أن  -

 . حيس أحد بكم

حني راح املغرب يلقي بظالله الداكنة على الكون، محل الطاهَر ثالثة  

من رجال عباس، بلغا به ُقرَّاَبة سيدي علي ومدداه على األرض، ثم عادا 

راح يتشمم األرض، يفتح أذنيه يتأكد أدراجهما، مل يكن يصدق ما وقع له، 

من وقع سنابك الفرسني تبتعد، نهض يف مكانه بصعوبة ثم سقط، ملاذا 

أصرت أم َجلُّول على إطالق سراحه؟ هل فعال ألنها كانت ترى يف قتله 
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انتقاصا من رجولة أبنائها؟ أم أن األمر ال يعدو أن يكون انتقاما من 

ليت كادت تأخذ مكانها وترتبع على ا محامه زوجها الذي أسرني من أجل

 عرش البيت وعرش العرش؟

حبا كالصغري أمتارا ثم قام وراح ميشي ببطء متجها إىل البيت، متسائال 

يف نفسه، أمازال أهله أحياء؟ ما الذي حصل يف عرش أوالد سيدي علي؟ 

 والعربي؟ ومن قتل القايد عباس وكلبه ْحِميَده؟  مامهوما الذي وقع حل

فرح بلقائه ال حد له، وراح الناس يتوافدون إىل البيت من كل وكان ال

فج عميق، يفتحون آذانهم كاحملاقن يتقصون حقيقة األمر، ليجعلوا منه 

حكاية يتناقلونها وميططونها، ويزيدون وينقصون ليمألوا بها فراغهم، 

ويتنكتوا بها زمنا، حتى تظهر هلم حكاية أخرى، لكن الطاهر صدمهم وهو 

نهم كل شيء، مل يزد عن أنه خطف من رجال ملثمني، عصبوا خيفي ع

عينيه ليجد نفسه يف بيت كبري عالي األسوار، يأتيه ما حيتاج إليه كل حني 

من شخص ملثم، وبالطريقة نفسها رمي على مقربة من عرشهم آخر 

الليل، مل يكن يريد أن يفتح مع أوالد النش جراحا أخرى ال تندمل، ومل 

 .تحول على ألسنة الناس إىل حكاية ال يتوقفون عن روايتهايكن يريد أن ي

ورغم ذلك فقد ذهبوا فيما مسعوا منه مذاهب شتى، واختلقوا حكايات 

اطني والعفاريت، وذهبوا إىل أن يف شعبة العفريت يأدخلوا فيها اجلن والش

مدينة للجن، وأنهم خيطفون إليها من حني آلخر بعضا من اإلنس عقابا 

 .   م اقرتفوه يف حقهمهلم على جر

يف الغد أحس َجلُّول حبركة غري عادية يف القرية كلها، أسر بكاملها 

راحت تنزاح مبتعدة كأمنا هي اهلجرة، مل تطل حريته حتى وصله احلاج 

فرحات، من سادة العرش الذين حيسب هلم ألف حساب، أسرع َجلُّول 

 :يلقاه مرحبا

 .صباح اخلري عمي احلاج -
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رض فجلس َجلُّول قبالته، ركز عصاه على األرض وخط جلس على األ

 :بها خطا متعرجا

امسع ياجلول، عرشنا سينقسم قسمني، ستبقى وأبناء عمومتك  -

 .األقربني قبلة العرش، وسنستقر حنن غربكم يفصل بيننا الوادي

 :ظهرت الدهشة على مالمح جلول، وقبل أن يسأل واصل الشيخ

وشوه عرشنا حتى صرنا قطاع طرق حكمنا أبوك ظلما وطغيانا،  -

 .وخدام استعمار، واآلن ستحكمنا أمك

وانطلق مبتعدا، يف حني بقي َجلُّول حيث هو يكاد حيرتق غضبا، مرددا 

 :بغضب

 .اذهب إىل اجلحيم يابن العاهرة، يا شيخ السوء -

صار عباس اآلن يف نظر شطر من العرش ظاملا طاغية، وصار َجلُّول ال 

حلاكم الفعلي هو أمه، أحس َجلُّول بكيانه كله ينهار، كان معنى له، ألن ا

يرجو أن يتقوى بعرشه ليخضع باقي العروش، فإذا به يفقد شطرا كامال 

 من أبناء عمومته، هل بدأت رياح االنهيار تعصف مبجد األسرة؟

عاد َجلُّول إىل البيت كئيبا، وجلس دون أن جييب عن أسئلة أمه اليت 

 :ضا، قالت األم تغري جمرى احلديثوصلتها األخبار أي

عندي خرب أشد وأنكى أيضا، ومادامت مياهك كدرة فلنكدرها دفعة  -

 .واحدة

 :رفع َجلُّول عينيه يف أمه باهتمام شديد دون أن ينطق، قالت أمه

 .الروميةسالفه  لقد فرت -

اعتدل َجلُّول يف مكانه، ما ينبغي لسالفة الرومية أن تفر، وما ينبغي 

 :ا املهاجر أن يستقوي بها، ويعودا لينغصا عليه حياته، واصلت األمالبنه

 .لقد تبني أن خليفة هو من ساعدها على اهلروب -

وتردد صدى االسم يف رأس جلول، خليفة، خليفة، خليفة، واندفع 
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 :يقول

 ؟؟..هل تعلمني؟ مل أره يف جنازة أبي، بل ومل أره حتى قبلها، هل -

ور عيناه حقدا وغضبا، تلفت إىل أمه وجدها ووقف جامدا يف مكانه تد

 :حتدق فيه تنتظر أن يكمل كالمه، واصل

 ؟هل هو قاتل أبي ومحيده -

بقيت أمه تنظر فيه دون أن جتيب، فهم َجلُّول أنها توافق على ذلك، 

هل ميكن أن يقتل خليفُة أبي، ومل ال؟ لقد كان أبوه عدوا ألبي، وفرنسا 

ت، وأزهق أبي روح زوجته أمام مسعه حاصرته بدعم من أبي حتى ما

 !ما أغباني !وبصره، إذن لقد انتقم، علي اللعنة كيف مل أنتبه، ما أغباني

 .وراح يضرب جبهته بلكمته، حتى تهاوت عمامته من فوق رأسه

** ** ** ** 

 

5 

باءت كل حماوالت عمار شيخ الزاوية بالفشل، كاد يقلب كل صخرة 

الرومية دون جدوى، منذ أن اختطفها فه سال وكل نبتة وكل بيت حبثا عن

عنده حتت ذريعة املرض وهو يراودها عن نفسها، مظهرا رغبته مرة يف 

الزواج منها، كاشفا هلا حبه وإعجابه مرارا، غري أن حتقيق اهلدف بقي 

بعيدا، حني كان يسمع عنها من بعيد كان يشتهيها للفراش، وكانت 

صله من كل حَدب وصوب، يضيف حكايات عبقريتها يف ممارسة اجلنس ت

إليها خيال الناقلني الكثري من التوابل فتصري هلا نكهة مغرية تسيل 

اللعاب، لكنه حني رآها غرق قلبه يف حبر حبها، وأعذر السعيد القايد يف 

وال حتبها، وال ميكن أن تسمع كالمها سالفه  كل ما فعل، ال ميكن أن ترى

ميكن أن جير خلفه حتى اجلبال  وال تعشقها، إنها متلك سحرا جبارا

 .الرواسي
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وهاهو حبمقه يضيعها، كمن وجد ينبوع ماء يف صحراء ثم غاض فجأة، 

ضيعها طمُع خدامه وغباؤهم، وهل يكفي أنه طردهم من خدمته؟ وهل 

يكفي ما عاناه من حزن قاتل؟ وهل سيتكتم عن األمر فيبحث عن سالفته 

 سرا؟

فرسه حماطا حبراسه إىل أوالد النش،  كان الشيخ عمار، وهو يتجه ممتطيا

غارقا يف ختمينات ال أول هلا وال آخر، أرجُحها أنها ختتبئ يف بيت من 

بيوت العرش، ال ميكن أن تذهب بعيدا أبدا، وأنى المرأة أن تسافر 

 وحدها بعيدا مهما كانت متلك من القوة واحليلة واملعرفة مثلما متلك

ة؟ هل هو خمتبئ معها أيضا؟ وأحس وخليفة؟ ولكن أين هو خليفسالفه 

َجلُّول باقرتاب الشيخ عمار، فأمر بذبح خروف وإعداد الطعام سريعا 

إحياء لسنة أبيه، وماكادا يلتقيان حتى راحا يتبادالن األحزان، قال القايد 

 :جلول

 .حسن ما تفعل، تسري مع حراس أشداء غالظ -

ون أوامره، وتأملهم استدار عمار إىل حراسه الذين وقفوا بعيدا ينتظر

 :وقد امتأل قلبه ثقة فيهم وإعجابا بهم وقال

منذ أن قتل والدك السبع، مل تعد لي ثقة يف أحد، الدنيا غدارة  -

 .ياولدي

 فعال صدقت، من قال إن والدي السبع يقتل ببساطة؟ -

دخال البيت وجلسا على الزرابي الثمينة اليت منقت األرضية واجلدران 

 :خ عمارأيضا، قال الشي

 هل حتوم شكوكم حول أحد أو مجاعة؟ -

 :رد َجلُّول مندفعا مظهرا رجولة وعنرتية

ورأسك ياسيدي، ورأس أبيك وأجدادك الصاحلني، وَقَداسة دم أبي  -

الغالي، إن عرفت أحدهم ألشوين حلمه أمام املأل يف ساحة العرش وأرمني 
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 .به للكالب قطعة قطعة

ر إال أن يكون حلما مشويا للكالب، صدقت ال يصلح حلم هذا الغاد -

 ..ولكن هل

وقاطعه َجلُّول جييب عن السؤال قبل طرحه، كأمنا قرأه من مالمح 

 :الشيخ عمار، أو كأمنا بقي له من كالم سابق مل يكمله

 ذهبت ظنون البعض إىل اتهام خليفة الذي اختطف كما مسعنا -

 .الروميةسالفه 

 :قاطعه الشيخ عمار مندفعا

 و خليفة؟ إذن ه -

وراح َجلُّول حيدثه عن سوابق خليفة، وسوابق أسرته داخل العرش 

الرومية حتت حجج سالفه  وخارجه، مؤكدا له على عالقته املشبوهة مع

 .خمتلفة، خاصة بعد زواج ابنته وموت زوجته الثانية

 :ووجد الشيخ عمار ما حيقق رغبته يف االنتقام من خليفة فاندفع يقول

حب وعشق؟ فرت امللعونة مع عشيقها؟ لن تهدأ لي  إذن بينهما - 

نفس حتى أعيدهما وأجعل منهما عربة لكل من تسول له نفسه أن 

 .يتحداني

 :وغري دفة احلديث فجأة وقد ملعت عيناه كأمنا اكتشف جديدا

وأنت يا َجلُّول عليك أن تنتقم منه، ال أحد قتل أباك غريه، سأطلب  -

 .بض عليهمن احلاكم أن يساعدك يف الق

ودخل اخلادم بالقهوة وضعها بينهما وراح ميأل الفنجانني، قال َجلُّول 

 :بثقة كبرية

 .لكين قلبت األمر من كل الزوايا وتأكدت لي براءة خليفة -

 وكيف تأكد لك ذلك؟ -

 :قاطعه الشيخ عمار وواصل َجلُّول بنفس الثقة
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يغدر بأبي أوال مهما أوتي خليفة من قوة ودهاء ال يقدر على أن  -

 .ومحيده، ثانيا أن الطلقات مل تكن من بندقية واحدة كما أكد التحقيق

 :قاطعه الشيخ عمار ثانية وبلهجة الواثق

أال ... ال تنس أنه استعان يف غدره بظالم الليل، ال أحد غريه فعلها -

 ..ميكن أن يستعني بأصهاره؟ الزيتوني مثال أو سامل أو

 :قاطعة َجلُّول واثقا

وصل استدعاء ألبي من احلاكم باملدينة، وحني لبى الدعوة قتل  لقد -

 .يف الطريق، ثم تبني أن الدعوة مزورة وأن احلاكم مل يرسل شيئا ألبي

 :بدا االندهاش على وجه الشيخ عمار وقال

 ...هكذا إذن، هل تريد أن تقول أن القاتل مقرب من احلاكم؟ رمبا -

لُّول بهذه املعلومات كل ختمينات وتاه سارحا يف الالشيء، لقد أفسد َج

الشيخ عمار، وألقى يف نفسه عواصف من احلرية، هذا الذي يضرب خمتفيا 

باحلاكم ميكن أن يضربه هو أيضا، وختيل استدعاء يصله، هل يليب أم 

 يرفض؟

وقف َجلُّول متكئا على جذع الزيتونة وهو يودع الشيخ عمار الذي 

حججا بضيوف سيأتونه الحقا، وكانت رفض تلبية الدعوة إىل الطعام، مت

الرومية، هل ميكن أن تكون هي القاتلة؟ لقد سالفه  ظنونه حتوم حول

كانت حتمل ألبي حقدا دفينا، هرَّبت ابنها يوسف إىل املدينة، وهناك نسج 

شبكة عنكبوت مع معارف أمه القدامى، فيسروا له أمر تزوير االستدعاء 

ابنها رأس اخليط الكتشاف القتلة، وماكاد وسالفه  ثم تربصوا بأبي وقتلوه،

عند الشيخ عمار، فهدأت سالفه  حتى طرد الشك من قلبه، لقد كانت

 .نفسه

غري أن انشطار العرش أحدث يف نفسه شرخا كبريا، وعصف بكل 

آماله وطموحاته، لقد صار أوالد النش اآلن عرشني، أوالد النش لقبالة، 
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 .1وأوالد النش الظهارة

ألرض وراح يرسم بعود يف يده خطوطا طويلة متعرجة، وجلس على ا

لن يسمح مبخادعة املارقني عليه، الفضل يف االستيالء على هذه األراضي 

اخلصبة يعود ألبيه وجده، لن يأخذوا هم إال أراضي البور، وحتى املقربة 

الواقعة يف أرض البور قريبا من سفح اجلبل لن يأخذوها، ولن يدفنوا فيها 

ولن حتل عليهم بركة الُبْهِلي خلضر، أليس والدي هو السبب يف موتاهم، 

 إقامة ُقرَّابته؟

واندفع أحد إخوانه يصيح وسط العرش بكالم مل يستطع فهمه وال 

هضمه حتى، وهرع يعدو باجتاهه، وجده وقد أجهده الصياح، وامتقع لونه، 

تمع وارجتفت أعضاؤه، وتهاطلت دموعه وبح صوته، سأله َجلُّول وقد اج

 :حوله خلق كبري

 عليك اللعنة، ما الذي حل بك؟ -

وأصيب اجلميع بالدهشة، فارتفعت حناجرهم باحلوقلة، وهو يشري 

بإصبعه إىل قرابة البهلي خلضر، ثم هرعوا يعدون باجتاه املقربة، ووسطهم 

َجلُّول يعدو بكل ما أوتي من قوة، أما أخوه فقد انهار مكانه ال يقوى على 

 ئال هل ميكن أن حيدث ما حدث؟احلركة، متسا

وقف َجلُّول عند ضريح الُبْهِلي خلضر وراح يقلب عينيه وكفيه، ويزيل 

األقمشة اخلضراء الطويلة اليت غطت أرضية الُقرَّاَبة كلها، لكن ال أثر 

للقرب، هل ُسرق القرب؟ ولكن ال أثر للحفر؟ هل فر الُبْهِلي خلضر؟ 

 .. ميكن

                                                           
كسه للعامة عندنا وجهتان أساسيتان، القبلي هو ما كان باجتاه القبلة، مبعنى الشرقي، وع -1

الظهري أي ما كان يف اجتاه ظهرك وأنت مستقبل القبلة، ويسمون الشمال البحري ألنه 

فيسمونه الشهيلي، وهو اسم الريح الساخنة، ولعلها من  اجلنوبالبحر يف الشمال أما 

 . شاهله أي شامته وغلظ عليه
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لُبْهِلي خلضر غاضب لتفرقنا، لقد ذهب ولن ا: صاح َجلُّول يف اجلميع

يعود، وستحل علينا اللعنة املاحقة، ستحل علينا اللعنة املاحقة، ستحل 

 .وراح صوته يضيع بني طيات صياح الناس وصرخاتهم...علينا

ليال بات يرتعد يف مكانه من شدة اخلوف، ينكمش يف مكانه حتت 

ل حركة، وميد بصره على األغطية، ثم يقف طويال أمام الباب يتسمع ك

النافذة الصغرية، حياول أن خيرتق أستار الظالم السميكة، ميكن هلذا الولي 

الصاحل أن يدخل عليه اآلن ويزهق روحه خنقا أو شنقا، ثم ما يكاد أن 

جبريرة يهدأ ويطمئن فيعود إىل مكانه، البهلي رجل صاحل ولن يأخذه 

 . ارتكبها أبوه وحارسه محيده

* ** ** *** 

 

6 

مل يلبِّ القايد جلول دعوة الشيخ عمار عجال، كان املساء ينهار سريعا 

وال أهله، آخر الليل خرج عند الباب،  هوفاسحا اجملال لليل مل يعد يثق فيه 

ووقف يرقب مبصباحي رأسه الفجر وهو يتخبط يف مهاوي الظالم، حتى 

ا، امتطى جواده، إذا سلخ الكوُن مالءة الليل، وفتح النهار عينيه عن آخرهم

تعيد نصائحها وحتذيراتها، عجلت أمه تلحقه، أمسكت باللجام وراحت 

هها إىل ابنها، بقدر ما توجهها إىل حارسه الذي خلف محيده، إنها ال توجِّ

 .تثق أكثر يف كفاءته وشجاعته وذكائه

وظل الشيخ عمار يقف أمام الزاوية ألكثر من ساعتني، يرسل بصره 

ه، وحني متلكته الوساوس أسرع يرسل أحد فرسانه بعيدا منتظرا ضيف

لتقصي األمر، وماكاد حتى عاد برفقة القايد جلول وحارسه، وكان 

االستقبال كبريا، اختلى الشيخ عمار بضيفه، الذي أحس بأهمية ما دعي 

 :إليه، قال الشيخ عمار جيس نبض القايد جلول
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 أين وصلت أمورك ياقايد؟ -

كأمنا يطرد أكواما من اهلموم، وحك ناصيته  وزفر القايد جلول بعمق،

 :وقال

واهلل ياعم كأن الدهر يناصبين العداء، بعض الناس يأتيهم احلظ  -

 ...صاغرا، أما أنا

 :وسكت حلظات كأمنا يسرتجع أنفاسه وواصل

قتل والدي شر قتلة، وانقسم العرش قسمني، وكل أعدائنا مازالوا  -

 .طلقاء يتشفون

 :هذا املنفذ، فتسلل منه قائال واستغل الشيخ عمار

 . ولكين لن أسكت، لن أمسح هلم أبدا كي ينعموا بانتصاراتهم -

وظهر القايد جلول غري متحمس لألمر، مل يتعود الشيخ عمار أن 

يفعل، وإمنا تعود أن يقول، تاركا التنفيذ ألبيه، مستغال هيمنته الروحية 

 :على اجلميع، قال القايد جلول

 .مات الذين كانوا يفعلون دون أن يقولوا ياشيخ عمار، -

وتذمر الشيخ وهو يتلقى طعنة االستهزاء اليت وجهها إليه هذا الشاب، 

 :ولكنه سرعان ما امتص غضبه وقال

رحم اهلل القايد عباس، ذاك كان فارسا شجاعا، ورجال شهما، ولكنه  -

 .أيضا كان يعرف للرجال منازهلم

 :ه ابتسامة خفيفةثم أسرع يغري احلديث، وعلى وجه

الحتمل هما يا َجلُّول ياولدي، عمك هذه املرة سيخطط وسيفعل،  -

 .بل خطط وانتهى، ومل يبق إال التنفيذ

وفتح َجلُّول كل منافذ السمع لديه، وراح يتابع حركات الشيخ الذي 

 :بدا أكثر ثقة بنفسه

ء الرومية والذي هرَّبها، وأنتقم وفاسالفه  كل همي أن أنتقم من - 
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 .محامه لصديقي القايد عباس من العربي وصاحبته

ووقع احلديث من نفس َجلُّول موقع القبول، هؤالء مجيعا أعداؤه، 

وأعداء أبيه، وقتلهم مما يسعده ويريح نفسه، ومتنى لو أضاف الشيُخ معهم 

 :الرومية، لكنه أرجأ األمر إىل حينه، واندفع يقولسالفه  يوسف بن

م ألن ذلك سهل ميسور، لكين أريدهم أحياء، ياشيخ ال أريد قتله -

 .أريد أن أعلقهم يف ساحة العرش وأقتلهم على مهل

 :ضحك الشيخ عمار، وضرب بكفه على كف َجلُّول، وقال

 .صدقت وهو ما خططت له، كأنك اطلعت على الغيب -

 :وأعتدل القايد جلول متباهيا وقد أغواه اإلطراء، واصل الشيخ عمار

ذه املهمة شابا يلتهب التهابا، كأنه الشعلة، مهمته هي لقد اخرتت هل -

 .خطف األربعة والسري بهم إلينا مكبلني أذالء

كان القايد جلول خيشى أن ُيكلف هو ورجاله بالتنفيذ، وهي مهمة طاملا 

 :     أسرع يقول عمار ُكلف بها أبوه حتى دفع مثن ذلك، لكن الشيخ

 .ة مكلفةوأنت تعرف ياجلول ياولدي أن املهم -

ال يرضى هذا اخلنزير إال أن : بلل َجلُّول شفتيه بلسانه وقال يف نفسه

يـمص دمنا بطريقة أو بأخرى، ولكن ال حرج، اخلري عميم، وألن أدفع ماال 

 .خري من أن أدفع روحي كما دفعها أبي

وقبل أن يسأل القايد جلول عن الشخص، وعن تفاصيل اخلطة، 

الثاني، وعال تصفيقه، وسريعا ظهر شاب  التفت الشيخ خلفه إىل الباب

أمسر اللون، مفتول العضالت، يف عينيه جحوظ وملعان، وعلى جبهته ندبة 

 .غائرة، وتوزعت على وجهه نقاط وشم هنا وهناك

أشرق وجه الشيخ عمار فرحا ببطله، اعتدل َجلُّول يف جلسته حمدقا يف 

االنفالت، قال الداخل، وترددت كلمات بني شفتيه دون أن تتمكن من 

 :الشيخ عمار
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 .أقدم لك سي َخلَّاْف، َخلَّاْف التِّيَقْر -

وتدافعت يف ذهن القايد َجلُّول أمواج من احلرية، ملاذا سي خالف؟ هل 

هو متعلم؟ ال يبدو عليه، مظهره يدل على أنه جمرم وجمرم خطري، ثم ما 

 .  معنى التيقر اليت أضافها المسه

ىل جانب الشيخ مصافحا ينظر إىل القايد جلول ْف التِّيَقْر إجلس َخال

متبسما كأمنا يبعد عنه الرعب الذي استوىل عليه، قال الشيخ عمار وهو 

 :يضرب ظهر َخلَّاْف الِتيَقْر كأمنا يضرب هضبة

هذا فارسنا يا جلول، هو ابن سطيف، يعرفها شربا شربا، بيتا بيتا،  -

ميكن أن تسجن الشمس شخصا شخصا، والكل فيها يهابه، وله عصابة، 

 .يف قنينة صغرية

 :بدا البشر على حميا القايد جلول، وحترر من أسر تهيبه فقال

 .فليَدع الشمس حيث هي، وليأتينا مبا نطلب -

وزوى عمار، واعتدل ثانية يف مكانه جيمع أطرافه إليه، ضحك الشيخ 

فرقعة يف  َخألَّْف التِّيَقْر عينيه وقطب جبينه، وضغط يسراه بيمناه حمدثا

 :أصابعه وقال

هم مجيعا جمرد أطفال عندي، أمهلوني بعض الوقت وسآتي بهم  -

 .مجيعا كالسائمة يف حبل واحد

رفع الشيخ عمار عينيه يف القايد جلول كأمنا ينتظر رده، الذي جاء 

 :سريعا

 .وأنا مستعد لدفع كل ما تطلب -

ء الذي مل خيطر على باله وانفض اللقاء، رحل َخألَّْف التِّيَقْر حاملا بالثرا

يوما، وراح عمار وجلول يتابعان ابتعاده وهما يسبحان يف حبر اآلمال 

 .العراض بالصيد الوفري

ومل يضيع َخألَّْف التِّيَقْر الفرصة، مبجرد أن دخل املدينة راح ككلب 
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صيد ماهر يشتم رائحة املطلوبني، يتعرف على حقيقتهم، وحتركاتهم، 

املساء ليدخل احلمام ويستحم فيه وهو الذي مل يدخله وعالقاتهم، واستغل 

يف حياته، وتتبع يف الليل خليفة وهو يتسلل إىل حمل أمقران، وبقي يرصده 

حتى خرج، ثم تتبعه أيضا حتى شيعه إىل بيته قريبا من مسجد احملطة، 

وأحس العربي املوستاش خبطوات مريبة ترصده حينا وتنط خلفه حينا آخر 

 .م املغربمتجلببة بظال

وبات العربي امُلوْسَتاْش يطارد نوما نافرا، يتقلب يف كل اجتاه دون 

فأرسلت صوتها دون أن تفتح عينيها تطلب منه  محامه جدوى، وأحست به

 :أن ينام، ومل يدم سكوته طويال، حتى جلس يف مكانه قائال

 أن أوالد النش سيسكتون عن ثأرهم؟ محامه هل تعتقدين يا -

فزعا هاربا من بني جفنيها فاستوت جالسة، وقالت وهي  ورفرف النوم

 :تفك أهداب عينيها من آخر قيود النوم

 ما الذي ذّكرك بذلك؟ -

 :رد وهو يدفع بظهره إىل اجلدار يستنده

ال أدري، ليس هناك ما يريب، ولكن ليس أوالد النش من يسكت  -

 .عن ذلك

 :سألت حبرية

 ن أن السر سيفشى؟وأنى هلم أن يعرفوا القاتل؟ أم تظ -

 .رمبا -

 .  قاهلا العربي امُلوْسَتاْش واستدار يف فراشه ونام نوما متقطعا

لكنها مل تنم، باتت تسرتجع كل الذي فات، متسمعة إىل كل حركة 

 .خارج املنزل، ما تكاد تصك أذنيها حتى تلتصق بالعربي كأمنا تستنجد دفأه

** ** ** ** 
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8 

ان ترتاءى متد أصابعها الطويلة املعروقة ألسنة نريكان اجلو حارا، 

حتاصره من كل جانب، تسد مسعه طقطقاتها تقضم األخضر واليابس، 

يرتاءى له فج أخضر، يهرع إليه يلجه بقوة، يتنزل عليه الغيث بردا 

وسالما، يسرتد أنفاسه، جيول بناظريه، يرتاءى له الُبْهِلي خلضر من بعيد، 

به هالة عظيمة، سرى الفرح والِبشر يف  واقفا عند نبع ماء وقد أحاطت

نفسه، تقدم منه، بدا له غاضبا، وقف أمامه متذلال، جثا على ركبتيه، قبله 

أعرف أني أخطأت، أعتذر إليك يا سيدي، نفض : على ظهر ميناه، وقال

الُبْهِلي خلضر فجأة جناحيه وطار، خملفا خلفه تيارا من النور، فطن العربي 

 : مناديا مه وهو يصيحامُلوْسَتاْش من نو

 .الُبْهِلي خلضـر.. الُبْهِلي خلضر -

تساعده على  محامه خنقته عرباته وهو جيهش كالطفل، هرعت إليه

 :اجللوس، وتقدم له املاء، وهي تقول

 .خريا خريا إن شاء اهلل -

 دفعة واحدة كأمنا يسقي أعماقه اجلافة، جرع كأس املاء الذي قدمته له

 : وقال

 .زارني الُبْهِلي خلضر، إنه غاضب مين خريا، لقد -

، محامه وهب يقف، ويسرع يف تغيري مالبسه، وظهرت الدهشة يف عيين

 :فسألت حبرية

 .إىل أين ستذهب؟ الليل مل ينتصف بعد -

 :رد وهو يشد حزام سرواله

 . البد أن أزور ُقرَّاَبة سيدي علي، البد أن أزورها -

أيضا إعداد نفسها، هي فرصتها  قد أكملت محامه حني كاد خيرج، كانت
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لتزور أمها، وقريتها اليت غادرتها فرارا منذ سنوات، وانطلقا تدثرهما عباءة 

 .الليل البهيم

حني دخال املقربة كان الليل يف آخره، وقفا عند قرب األب بلخري، جثا 

 :العربي امُلوْسَتاْش أمامه، قبله، راح يناجيه

ن صلبك أسودا، لقد أخذت يا أبت كنت أسدا مهيبا وتركت م -

 .بثأرك، وأرقت دم الكلب اللعني

وفعل األمر نفسه مع قرب والدته، وهرع عجال يدخل الُقرَّاَبة، أمر 

زوجته أن تبقى بعيدا، وكظمآن يلهث إىل نبع ماء، دخلها اهلوينى، جيس 

ترابها بقدميه احلافيتني، امتأل املكان نورا، تراجع مندهشا، ثم راح يتقدم 

طا، مرددا عبارات الوالء، جلس عند الضريح، وضع جبهته على قرب مغتب

الولي الصاحل، جمهشا بالبكاء، أحس بيد متتد إىل كتفه، امتأل جسده 

قشعريرة، اشتدت دقات قلبه فزعا، رفع رأسه، ظهر أمامه الُبْهِلي خلضر، 

 .اندفع يقبل يده بنهم شديد، أظلم املكان فجأة واختفى كل شيء من أمامه

حني خرج من الُقرَّاَبة كان الفجر قد بدأ ميد خيوطه املضيئة، تلفت 

، بعيدا كانت جتلس منتحبة، مد يده يوقفها دون أن يسأهلا محامه يبحث عن

عن سبب بكائها، دار يف خلده أنها حبثت عن قرب أبيها فلم تعرفه، وقد 

 .امتألت املقربة

اجلميع، رفع صوته  أول من رآهما َعيُّوَبه الذي تعود أن ينهض قبل

، وهرع الطاهر خارجا، وحلقت به أمه محامه يشق الفضاء معلنا عن عودة

تتكئ على مرضها وتعبها ومآسيها، وارمتت يف أحضان ابنتها، وسقطتا 

أرضا تكاد الواحدة تلج أعماق الثانية، وتغسلها بدموعها، ووقف العربي 

وعيوبه الذي ماكاد يفطن امُلوْسَتاْش يتبادل العناق والتقبيل مع الطاهر 

 .لنفسه حتى أسرع يعجن األرض إىل بيت الزيتوني يزف اخلرب للجميع

أشبار من الزمن وامتأل البيت عن آخره، مل يبق أحد إال أسرع يسبقه 
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فضوله ومشاعره الطيبة، وتعالت الزغاريد ختضبها الدموع، وذحبت 

مذ وصال عن حكاية اخلرفان وأقيمت الوليمة اليت تليق بفارسني مل يسكتا 

ملحمتهما، غري أن مقتل القايد عباس مل ُيِسر به العربي امُلوْسَتاْش إال 

 .    ألخيه الزيتوني طالبا منه كتمانه إىل حني

ظل الزيتوني حيمل بلخري الصغري، يتهاطل عليه تقبيال يقدمه لكل 

 : من يصل قائال

 .هذا بلخري بعث إىل احلياة -

 .ظني الشبه الكبري بينه وبني جدهوحيتفي به اجلميع مالح

 :قال َعيُّوَبه ضاحكا

 .أنا أوىل بالطفل ألني كنت أقرب من اجلميع إىل عمي بلخري -

واندفع يرفعه إىل األعلى، على إيقاع ضحكات اجلميع ومباركتهم، 

وعلى رضًى شعشع من عيين الزيتوني الذي نسي كل همومه، وامتأل 

 . غبطة وسعادة

 محامه بيت من اجلميع التأم مشل العائلة، مل تغادرليال حني خال ال

حضن والدتها عقيلة كأنها طفلة صغرية، تنعم حبنانها ودفئها، ومتأل مسعها 

برنني صوتها، وال متلك نفسها فتنفجر باكية من حني آلخر، ورغم كثرة 

أجلت كل إجاباتها إىل الغد، إذ ما  محامه أسئلة الَعْلَجه بنت امَلكِّي إال أن

 محامه كاد مجع النسوة يتضاعف وافدا من كل جهات العرش حتى انطلقت

متوسطة اجلمع كاألمرية تتحدث عن رحلتها يف املدينة، عن عاداتها 

وتقاليدها، عن أسواقها وأزقتها، عن دكاكينها ومحاماتها، عن يهودها 

ونصاراها، عن حركة الوعي اليت كان يتحدث عنها سي سليمان بن 

حممود بن بلخري، املفقودان يف حرب األوراس دون أن  البغدادي وسي

أن  محامه يفهمها أحد من أهل العرش، وال من العروش اجملاورة، وال تنسى

تذكر سي رابح وزوجته تركية يف كل مقطع من حديثها حتى صارا الزمة 
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 . حفظتها كل النسوة

بهورا ومع الرجال بات العربي امُلوْسَتاْش حتى مطلع الفجر، حيدثهم م

عن حياة املدينة اليت ال متت حلياتهم بصلة، عن عالقة العرب بالفرنسيني 

واليهود، عن كنائسهم وبيعهم، عن خمامرهم وحدائقهم، عن شرطتهم 

وقج وماران، عن وبارال ودركهم وجنودهم، عن فرانكو ومشعون املونشو 

 فقر الناس وتعاستهم، عن أسواقهم ومحاماتهم، عن مغامرات سي رابح

أمقران الذي احتضنه بأرحيية حني نزل مدينة سطيف، عن سي اهلادي وعن 

بع احلداد وجنونه وكتبه، وعن سطيف املدينة األسطورة، املدينة احلاملة، ترت

القمح البليوني، وأشجار  حدائقمن  على التالل السود، تزينها هاالت

للوطن، تهفو الزيتون، عيونها ينابيع ماء، جداول رقراقة، دقات قلبها عشق 

أن متسح عنه أحزانه، تهفو أن تبلسم جراحاته، تهفو أن تعيد إليه أجماده 

 .   املغصوبة

يق حكاية مقتل وحني اختلى بأخيه الزيتوني قص عليه بتفصيل دق

، منذ إرسال االستدعاء إليه، إىل الكمني الذي نصبوه القايد عباس ومحيده

 .له، إىل قتلهما ونهب فرسيهما وبندقيتهما

وكان الزيتوني يتلذذ طعم احلكاية، هي القصة كما أخربه خليفة، لقد 

كان شاهدا عليها، وكان كاتب كلماتها األخرية، وأخذ الزيتوني أخاه إىل 

حجرته واستل له من صندوقه اخلشيب عمامة القايد عباس وبرنسه األمحر، 

 :وثارت يف نفس العربي امُلوْسَتاْش زوابع للدهشة فسأل

 حصلت على هذا؟وكيف  -

 .ألن القايد عباس مل ميت -

 :وارتج العربي املوستاش يف مكانه وقد هزته املفاجأة وقال

 ماتقول؟ -

ضحك الزيتوني وراح حيدثه عن خليفة وعن مغامرته اجملنونة، اليت 
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أوصلته إىل طي كتاب القايد عباس إىل يوم القيامة، ورمبا كان للقصة جمرى 

لقا، وظهرت عالمات الشك على مالمح العربي آخر لو مل جيهز عليه مط

امُلوْسَتاْش والزيتوني حيدثه عن ختليص خليفة لسالفة الرومية من براثن 

 .الشيخ عمار والفرار بها إىل سطيف

وتركية تلك األمسية  محامه هي، نعم هي، راح يتذكرها وقد جاءت مع

مرأة شقراء، وباتت عندهم، املالمح نفسها اليت يصفها خيال الزيتوني، ا

خضراء العينني، حنيفة اجلسد، ممتدة الطول، يف العقد الرابع من عمرها، اهلل 

 :إنها هي، وكانت تبحث عن ابنها يوسف، واندفع يقول

لقد باتت عندنا دون أن أعرفها، لقد موهت علينا حني مل تذكر  -

 .اجلهة اليت جاءت منها

التقاه لعرفه، ولوقف معه  لكن العربي امُلوْسَتاْش مل يلتق خبليفة، ولو

 .يف غربته، قال الزيتوني وهو يضع يده يف يد أخيه كأمنا يطلب منه عهدا

جيب أن تبحث عن خليفة، نعم الرجل هو، وميكن أن جتده سندا  -

 .لك يف امللمات والشدائد

، عائدين إىل سطيف، لكنهما محامهعند املساء رحل العربي امُلوْسَتاْش و

وعقيلة  محامه نا مبفرديهما فقط، بل صحبهما الطاهر أخوهذه املرة مل يكو

أمها، واجتمع خلق كبري لتوديع اجلميع، وقد تألألت يف العيون دموع 

تهمي من حزن خيم على الوجوه والقلوب، ومل ينس العربي أن يوصي 

أخاه سامل بأن يسمي مولوده إن كان ذكرا حممود إحياء السم أخيه الشهيد، 

 .  إن كانت أنثى إحياء السم أمهم وفاطمة الزهراء

اختلفت مشاعر الطاهر ومشاعر أمه وهما يندفعان باجتاه املدينة، كان 

األمل يعصر عقيلة، كشجرة ُاجتثت تاركة جذورها العميقة خلفها بني 

الرتبة، وكان الطاهر يرفرف فرحا برحلته اجلديدة، يف املدينة سيحقق 

منها أبوه قبله، أول ما يبحث عنه هو أحالما كثرية طاملا حرم منها وحرم 
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عمل قار، مازال شابا قويا وسيحرص على مجع ثروة متكنه من احلياة 

السعيدة، وسيتزوج ولكنه لن يفوت فرصة اقتناص زوجة من أسرة ثرية، 

فرصته الوحيدة ليودع الفقر إىل األبد، فرصته الوحيدة ليعيش سعيدا، 

أمثاُل عباس من االعتداء عليه،  فرصته الوحيدة ليكون شخصا مهما خيشى

 .ويسعى ليعوض أمه املسكينة كل ما فاتها

جميئهما ومشاعر العربي املوستاش، كان يرى أن  محامه واختلفت مشاعر

معه سيزيد من محله، عواطفه جياشة، وإحساسه باملسؤولية كبري جدا، 

حتس باالنتشاء وقد  محامه ومعنى ذلك أنه حيمل هموم اجلميع، وكانت

 .أنقذت أخاها وأمها من خمالب القرية حيث كل مآسي احلياة

مل مينع الليل سي رابح من االهتمام بالوافدين، فراح حيتفي بهما 

ويطمئنهما على وجودهما يف املدينة، عارضا عليهما خرباته وقدراته، ودعا 

اجلميع إىل العشاء عنده، دون أن يسهرا بعدها، كان التعب خييم على عيون 

حكاية تفاصيل رحلته إىل ع، حتى العربي املوستاش الذي كان يهفو اجلمي

 . لسي رابح

** ** ** ** 

 

7 

استيقظ العربي امُلوْسَتاْش متأخرا، مل جيد سي رابح يف البيت لقد خرج 

باكرا دون أن يوقظه كالعادة، وقف طويال أمام الباب مرتددا، هل سيذهب 

لكن رغبته يف البوح بالسر للعمل؟ شوقه لسوزان أكرب من أن يقاوم، 

أيضا، أين ميكن أن يكون لسي رابح ، ورغبته يف لقاء خليفة ال تقاوم 

الفة الرومية اآلن ، هل هما فعال يف سطيف، أم غادراها إىل خليفة وس

 مدينة أخرى؟ هل هما معا أم ذهب كل إىل حال سبيله؟ وكيف استطاعت

وا عليها، وهل حقيقة الرومية أن ختفي نفسها عنهم فلم يتعرفسالفه 
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خادعت سي رابح أيضا فلم ينتبه لألمر؟ الشيء مير على عمي رابح دون 

أن يعرفه هو مباشرة أو توصله إليه عيونه، عمي رابح هو أبو هذه املدينة، 

حيس أنه مسؤول عن كل الناس فيها، خاصة الذين طاردتهم خيباتهم من 

 .قراهم وعروشهم كما طاردته هو ذات سنة

لعربي امُلوْسَتاْش حي اليهود، وراح يتجول يف شوارعه متنقال دخل ا

بني دكاكينه، من باعة الشيفون حيث سأل حييم، إىل باعة الذهب والفضة 

حيث سأل مشعون املونشو، ال أثر خلليفة، جتول يف املقاهي العربية، شرب 

هنا قهوة جزوة، وهناك حارا، متصفحا كل الوجوه ال أثر خلليفة، بقي أن 

 .يسأل يف مسجد احملطة والبيوت احمليطة به ال شك أنه هناك

ويف طريقه عرج على احلمام، كان سي رابح جيلس أمامه وقد امتأل 

 خفيفحيوية، زاده لباسه العربي اجلديد أناقة وإشراقا، حليق اللحية، 

الشارب، يسند ظهره إىل فسيفساء اجلدار فتميل عمامته تغطي جبينه، تتدىل 

ته الذهبية عاكسة أشعة الشمس، ميد ساقيه إىل األمام، واضعا سلسلة ساع

قبل ألقى العربي املوستاش التحية مصافحا، ورجله اليمنى على يسراه، 

 :سي رابح بادره يضيف أن

 .   عيناك تتقاطران أسئلة -

 :جلس العربي امُلوْسَتاْش جبواره على كرسي الرخام الطويل، وقال

 .من زيارة األهل عدت بانشغال كبريصدقت عمي رابح، مذ عدت  -

 :فاجأه سي رابح حتى فغر فاه حني قال وهو ينشق مشته

 أنت تبحث عن عبد احلميد؟ -

 :ومل يرتك للعربي امُلوْسَتاْش فرصة ملقاطعته فواصل

 أقصد تبحث عن خليفة؟...  -

 :قال العربي امُلوْسَتاْش وقد نضحت عيناه دهشة

 فعال، كيف عرفت؟ -
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 :ابح، وهو يغلق قرن الشمة ويعيده إىل جيبهواصل سي ر

 وتسأل عن املرأة اليت كانت معه تبحث عن ابنها يوسف؟ -

 :قلب العربي امُلوْسَتاْش عينيه، وقال

 عمي رابح، هل ُسخرت لك اجلن؟   -

دله سي رابح على مكان تواجدهما قريبا من مسجد احملطة كما مخن 

وْج الذي اشتغل أياما مع عالل العربي، وأخربه أن ابنها هو يوسف الرُّ

 .القهواجي، ثم قرر اهلجرة إىل اجلزائر العاصمة ليعمل هناك

اندفع العربي امُلوْسَتاْش واقفا، وهو يتذكر مالمح يوسف الرُّوْج الذي 

 :عمل فعال عند عالل القهواجي، فوقف معه سي رابح قائال

 .رؤية خليفة، سأذهب معك إليهإىل أنت متلهف  -

 :اره قائالوالعربي املوستاش إىل مكانه جب وأعاد

 .لنتمهل قليال، كيف تركت األهل والعرش -

إيه ياعمي رابح لقد أخذني حلم أفزعين ليال، فوجدت يف العرش  -

 .ما أفزعين حقيقة

من مآس وراح حيدثه عن رحلته إىل العرش وعن كل ما صادفه فيها، 

املعمر بارال الذي متادى وحمن، عن الفقر واألمراض واألحقاد، عن جشع 

مغامرات خليفة يف قهر العروش، واالستيالء على كل أراضيهم، عن 

وقد أشرق وجهه فاندفع ، نفسه سي رابحوالعجيبة، ومل يتمالك دهشة امل

 :قائال

 !، جيب أن نتعرف عليه ونتقرب منهاهلل هذا رجل كبري -

 .كثريا فعال هذا رجل الجيود الزمان كثريا بأمثاله، سيفيدنا -

وراح حيدثه عنه منذ مترد أبيه على فرنسا وأذنابها، واشرتاك أخيه يف 

، إىل زواج سامل القايد عباسثورة األوراس، إىل مقتل زوجته الرَّْبْح على يد 

من ابنته َسَرْوله، ثم حدثه عن حكاية املرأة اليت رافقته، منذ تزوجها 
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 .السعيد القايد حتى فرارها مع خليفة

ب من النسوة يدخلن احلمام مدثرات مبالءاتهن السوداء، اندفع سر

خيل للعربي املوستاش أنهن أغربة متأل املدينة، ماذا لو طرن اآلن وحلقن 

 :يف الفضاء، سيدهش الناس هلذه األغربة العمالقة، سأل سي رابح

 .النساء يقبلن اليوم على احلمام بكثرة -

، وال هم للنساء إال أن حنن يف آخر األسبوع، وهذا موسم األعراس -

 .يأخذن زينتهن

وانطلقا للبحث عن خليفة، حيث تصور سي رابح وجوده، أحل سؤال 

ماسر  سؤال طاملا حريه مذ دخل املدينة، غريب على ذهن العربي املوستاش،

 .  اختيار املرأة السطيفية هذا اللباس؟ فراح يطرحه

 املالءات السوداء؟ عمي رابح، ماسر ارتداء النساء يف املدينة هلذه -

 :قال سي رابح سريعا

من ولقد قامت هنا أول دولة شيعية يف العامل هي دولة الفاطميني،  -

عادتهم لبس السواد حزنا على مقتل سيدنا احلسني، فأخذ السكان العادة، 

وهناك من يرى أنها أقرب من ذلك، لقد لبست النساء السواد حزنا على 

كان حاكما لقسنطينة وما حوهلا، وعرف  مقتل صاحل باي وهو رجل تركي

بالعدل والتقوى، وعرف الناس يف عهده رخاء كبريا، لكن اليهود اغتالوه، 

فحزن الناس حزنا شديدا ومذ ذاك وهم يرتدون السواد، وأنا أميل إىل 

 .الرأي األول

 :قال العربي املوستاش

 .اليهود وراء كل الشرور -

 :مل يعلق سي رابح على رده وواصل

ومن هنا أيضا انطلق جوهر الدين الصقلي مع آالف املتطوعني،  -

 .فاستولوا على مصر، وبنوا القاهرة، وجامعها األزهر
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مل يعلق العربي املوستاش، كثري من كالم سي رابح عصيٌّ عليه، وأنى 

  باي وعدالته؟حلله أن يعرف الفاطميني ودولتهم؟ أو يعرف صا

لشمة، حيمل عصاه يف ذراعه كطفل وصال احلي، وباغتا خليفة يبيع ا

مدلل، كان اللقاء بينهما مفاجأة كربى لكليهما، خليفة والعربي املوستاش، 

 :صاح خليفة مندهشا

 .أخي العربي-

 .وارمتى يف حضنه يعانقه، ويضغطه إليه بشدة

 :قال العربي املوستاش، وهو يضغط بشدة على أصابع خليفة مصافحا

تأتي سطيف دون أن تسأل عين؟ أنا  خليفة، أيها البطل اهلمام،-

 . غاضب منك

أسرع خليفة حيمل كيسه ويسري معهما إىل البيت الذي اكرتاه، 

الرومية حبفاوة، وقد أدهشها جميئهما مع خليفة كأنه سالفه  واستقبلتهما

صدق حدسي : راح سي رابح يتأملهما معا مرددا على سابق معرفة بهما،

حرية على وجه العربي املوستاش، كبلها  وتقافزت لقد هربا معا حببهما،

 :خليفة سريعا وهو يبوح

الرومية، لقد تزوجنا منذ أيام على سنة اهلل ورسوله، سالفه  هذه -

 .كالنا غريب فلنقتل غربتنا باجتماعنا

بل كنتما على حب، اشتم رائحة العاشقني كما : قال سي رابح يف سره

 . يشتم السلوقي صيده

 :وقاله سالف نظر خليفة إىل

 .وهذا العربي الذي حدثتك عنه-

حني استوت القهوة أمامهما، طلب العربي امُلوْسَتاْش من خليفة أن 

عباس، وتوجس خليفة خوفا فراح يقلب القايد يعيد عليهما قصة مقتل 

 :عينيه يف املكان، قال العربي امُلوْسَتاْش مشجعا
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الزيتوني الخوف عليك، لقد رأيت عمامته وبرنسه األمحر عند  -

 . وأريد أن أمسعها منك ،الذي قص علي احلكاية

 وأمن خليفة فراح يعيد سرد احلكاية من جذورها متعمدا النظر إىل

اليت جلست قريبا منهما كأمنا يشهدها على صدق كالمه، الرومية سالفه 

 :وماكاد يكملها حتى سأل العربي املوستاش

 يده؟وهل رأيت الذين أطلقوا النار على عباس ومح -

وماكاد النفي يصل أذنيه، حتى راح العربي امُلوْسَتاْش يعيد سرد احلكاية 

من بدايتها، واستسلم خليفة وسالفة لسماعها وقد غشيهما خدر املفاجأة، 

 :وماكادت احلكاية تنتهي حتى قفز خليفة يقبلهما اعرتافا ببطولتهما قائال

ا، وأحب الرجال أنا رجل ابن رجال، مل ولن أحن هاميت لظامل أبد -

 .أمثالي

الرومية خترج من خزانة صغرية قنينة عطر وراحت سالفه  وهرعت

 :تضمخ بها العربي املوستاش وسي رابح قائلة

 .تستحقان كل متجيد، لقد ثأرمت لنا مجيعا-

 :وقف سي رابح يهم باالنصراف، مد يده يشد على يد خليفة

 .احلميد كثر اهلل خريكم، حنن اآلن أسرة واحدة يا عبد -

 :الرومية الفرصة فاندفعت تسألسالفه  وغرقا يف الضحك، واغتنمت

 سي رابح، هل وصلك خرب عن ابين يوسف؟ -

يوسف الرُّوْج؟ لقد أرسلت إليه مع أحد املسافرين إىل العاصمة،  -

 .   أرجو أن يعود إىل سطيف، أو أن يكلمين باهلاتف

وْج قريبا، قال العربي قاهلا سي رابح ويف نفسه ثقة بعودة يوسف الرُّ

 :امُلوْسَتاْش معلقا

كل مهمة ينهض بها عمي رابح تكلل بالنجاح، أنا واثق أنه سيعود  -

 .قريبا
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 .إن شاء اهلل -

 .قالتها سالفة، وراحت تكررها مؤكدة عليها، رافعة عينيها إىل السماء

 خرج سي رابح والعربي امُلوْسَتاْش عائدين إىل البيت، قال خليفة وهو

 :يعيد غلق الباب خلفهما

 .لقد عوضنا اهلل عن أهلنا أهال -

 :فردت سالفة، وعلى مالحمها حرية وخوف

هل تعتقد أن أوالد النش سيسكتون عن ثأرهم؟ علمت أنهم  -

 . نصبوا ابنه جلُّول مكان أبيه

كل هذه اهلواجس ظلت تراود خليفة أيضا، ليس من السهل أن 

ثأر، ولعل ما يؤخرهم هو عدم تأكدهم يسكت أوالد النش عن األخذ بال

من الفاعل ال غري، وقد زادت هواجس خليفة تلك حني أحس أكثر من 

مرة بأشباح ترصد حتركاته وتعد خطواته، وزادت أكثر وهو خيرج ذات 

 . صباح بارد فيجد خالف التيقر يراقب باب البيت من بعيد

سالفه  إىل أسرع خليفة يطرد الوساوس عن نفسه، خوفا من انتقاهلا

الرومية، وجلس حيدثها عن عالقته بأوالد سيدي علي، وبأسرة بلخري 

 .خاصة، وبفضائلها الكثرية اليت تناقل الناس أخبارها

الرومية اليت كانت تضع ذقنها سالفه  ثم سكت فجأة وغرق يف تأمل

يف كفها وجتلس جمللة بالصمت كتمثال حزين، قفز إىل ذهنه طيف الربح 

سالفه  حبه األول واألخري، هل يرضيها يف قربها أن يتزوجبنت إبراهيم 

الرومية، وغرق يف هواجسه املتصارعة بني الرفض والقبول، بني االنبساط 

 .  واالنقباض

تأخر سي رابح يف املسجد اجلديد ليحضر اجتماعا للجنته حتت 

إشراف اإلبراهيمي، إعدادا إلقامة حفل تدشينه، حبضور ضيوف من جهات 

يتقدمهم ابن باديس، أما العربي امُلوْسَتاْش فحث السري عائدا إىل  خمتلفة
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البيت، متلفتا خلفه من حني آلخر، عله يالحظ من يرصد حركاته، هناك 

ربه أن سوزان أمر ما يدبر يف اخلفاء، ماكاد يتوسط املدينة حتى التقاه من خي

 .تطلبه اللحظة عاجال، فأسرع تتسابق رجاله

يب قريب منها وهي تفاجئه حبملها، كم كان تهاوى على كرسي خش

لقد أعمته اللذة فلم حيسب لألمر حسابا،  !جمنونا وهو خيوض هذه املغامرة

اللعنة مل يكن ما بينهما لذة، كان حبا شريفا صادقا، وليقع ما يقع، ولُيقطع 

إربا، ولريم للكالب الضالة، قدر احملبني أن يضحوا، رفع فيها عينيه وقد 

 :هادئة كأمنا تسخر من حريته، سأهلا كانت جتلس

 وما العمل؟ -

 :هزت كتفيها غري مبالية وقالت وعلى وجهها ابتسامة كنسيم الربيع

 .الشيء، لقد منحتك نفسي عن حب، فليذهب اجلميع إىل جهنم -

 :أسرع يقول

 .سنتزوج -

 :ضحكت من خوفه، وقالت

 .فلنتزوج -

افعه اهلواجس كقارب مهمل تتدواندفع خارجا، متجها مباشرة إىل بيته 

 . يف مهب العواصف

 :فزعة مرعوبة، سأهلا وهو يشدها إليه محامه حني دخل البيت رأى

 مالك ترتعدين؟ -

كأن أحدا تسور علينا جدار الفناء، حملت أصابع تشد أعلى اجلدار،  -

 .ثم انزلقت خمتفية

أة سأل مد العربي امُلوْسَتاْش نظره إىل أعلى اجلدار متقدما منه، وفج

 :فزعا

 أين بلخري؟ -
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 بلخري، بلخري؟ -

ورفعت صوتها تناديه يف فزع شديد، وهرع العربي امُلوْسَتاْش إىل 

اخلارج، مناديا بأعلى صوته، مندفعا يف كل االجتاهات، كأمنا يريد أن يقسم 

نفسه، وقد ظهر على مالحمه فزع شديد، عند دكان متواضع فزع كل من 

اح يلقي بوابل من األسئلة فال يتلقى منهم إال كان فيه يلعب الضامة، ر

أسئلة جارحة أيضا، وانتقل إليهم اخلوف فتفرقوا مجيعا يبحثون، وهرعت 

اجلارات إىل البيت فضوال ومواساة، وظلت الال تركية وهي تكتم فزعها 

 .قامعة بركان رعبها محامه تشجع

ة خليفوماكاد سي ربح يعلم اخلرب حتى تداعى إىل البيت وحلق به 

الفة وأمقران، كان العربي املوستاش وهو يقف بينهم كصفصافة وس

 :قهرتها العواصف يقول

 .ال أحد غريه، إنه خالف التيقر، حتركاته املريبة تدل على ذلك -

 :قال أمقران

 .فلنذهب إليه، علينا أن نقتحم بيته -

، فأسرع سي رابح يدخله، وانتقل تيار محامه وارتفع يف البيت نواح

لك قويا إىل نفس العربي املوستاش، فدخل البيت كاجملنون، ثم عاد ذ

 .بعصاه الغليظة واندفع يف الشوارع الضيقة وحلقه أمقران وخليفة

كان الظالم قد اغتال كل فرص الرؤية حني حاصر الثالثة بيت خالف 

التيقر، واندفع العربي املوستاش يدق الباب بعنف، وحني مل يصله جواب 

بقدمه فانهد إىل األرض، ويف احلوش الصغري وقف خالف دفع الباب 

 :التيقر مبهورا فزعا وهو يقول

 خريا خريا، ما خطبكم؟ -

وهرع إىل زاوية، فحمل عصا حديدة واندفع يهاجم العربي املستاش 

الذي أسرع يوجه ضربة إىل يسراه، فتهاوت منها عصاه، وانكفأ يتلوى من 
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طرحه أرضا كالفريسة وشد على تالبيبه األمل، واندفع العربي املوستاش ف

 :بقوة صائحا

 يابن العاهرة ختطف أبناء الرجال؟ -

ومل يقدر خالف التيقر على الرد وقد انقطع تنفسه، فركله أمقران، ثم 

 :ضغط حبذاءه على وجهه وقال

 انطق أو نكحتك كالنساء، أين الطفل، أسرع قل أين الطفل؟ -

 :ائالوخرج خليفة من احلجرة اليتيمة ق

 .الشيء يف الغرفة -

وحلق بهم سي رابح فدفعهما عن خالف التيقر الذي تنفس بعمق   

كأمنا كان يف أعماق البحر، ومد ذراعيه على األرض دون أن يتحرك من 

 :مكانه، سأل سي رابح

 هل وجدمت شيئا عنده؟ -

 .الشيء سوى نتانة تسود الغرفة، وزجاجات مخر -

ىل باب الغرفة املشرع وقد تسلل منه أجاب خليفة وهو ميد بصره إ

 :، دفع سي رابح اجلميع أمامه قائالتضوء خاف

 .هيا جيب أن خنرب الشرطة -

 :عند الباب اعتدل خالف التيقر جالسا يف مكانه وقال

 .تذكر جيدا ما فعلت ياالعربي -

 :وحني مل يتلق ردا واصل بصوت خافت

 .عبيد إىل الزاويةقريبا سأحلق شاربيك دون ماء، وسأسوقكم كال -

وأسند ظهره إىل اجلدار وغرق يف أحالم الثروة اليت ينتظرها واليت مل 

 .    يتسلم منها إال جزء يسريا

** ** ** ** 
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9 

قبل أن ينزرع الفجر انزرع اجلميع يف أزقة املدينة يتحسسون بلخري 

 :كل األحياء مناديا بأعلى صوته 1الصغري، وخاض الرباح

 ... والعافية، ضاع البارحة طفلياسامعني اخلري -

ويستمر يف تعداد أوصافه ومالبسه، وكل ما يعني على التعرف عليه، 

الرومية إىل الباب وهي تسمع دقا عنيفا، ماكادت تفتحه سالفه  واندفعت

حتى هزتها املفاجأة، فصرخت بأعلى صوتها واندفعت إىل القفة اليت تكوم 

تكاد  محامه فعت الال تركية وحلقتهافيها الطفل مقيدا مزموم الفم، واند

 :أعضاءها تتناثر على األرض، وماكادت تراه حتى صرخت

 .ولدي، ولدي -

 :تطمئنهاسالفه  أسرعت

 .إنه خبري، إنه خبري -

تدخله صدرها وتوسعه تقبيال، بدا الطفل شاحب  محامه وخطفته

 .اللون، خائفا مندهشا، يقلب عينيه يف كل الوجوه اليت أحاطت به

 .بلغ اخلرب العربي املوستاش ومن معه فهرعوا مجيعا إىل البيتو

أسرعت الال تركية تعد القهوة، وانزوى العربي يف الغرفة يضم ابنه 

وميعن فيه النظر عله جيد يف جسمه ما يدل على اعتداء جسدي،  ،إىل صدره

 :قال أمقران وهو جيلس على كرسي خشيب صغري

 م رده هو حتذير من شر قادم؟هل تعتقدون أن اختطاف بلخري ث -

 :وقد ظهر على حمياه إجهاد وتعب رد خليفة

 .هذه احلادثة مريبة، حتتم علينا احلذر يف كل حتركاتنا -

 :رفع العربي املوستاش عينيه يف اجلميع وقال

احلمد هلل أن انتهى األمر هكذا، سنمنع بلخري من اخلروج إىل  -

                                                           
 . شخص جهوري الصوت، يعلن يف الناس مقابل أجر يتقاضاه، عن ضالة - -1
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 .الشارع مرة ثانية إال برفقة

 :رابح وهو يدخل بالقهوةعلق سي 

 .البد من رد فعل مناسب ضد خالف التيقر، ليس غريه من خطفه -

وتشعب احلديث بني اجلميع، وقد اشرتكت فيه النسوة، عن اخلاطفني 

وأسباب ذلك، وطرق التصدي هلم، وحني أحسوا أنهم قد أعطوا املوضوع 

 .هما بلخريمع طفل محامهحقه خرجوا متفرقني تاركني العربي املوستاش و

 :قال العربي املوستاش مهددا

 .لو وقع مكروه البننا لكان عقابك شديدا -

، بل طاطأت رأسها وقد أحست بذنبها، واصل العربي محامه مل ترد

 :املوستاش

 .غفلتك عن ابنك كادت تودي حبياته -

 :منكسر حزين بصوت خافت محامه ردت

 .لو وقع له مكروه لقتلت نفسي -

ه بعمق وكرر على مسمع زوجته وجوب اهتمامها قبل العربي ابن

بالطفل، ثم خرج متجها إىل حديقة فرانكو حيث يعمل منذ سنوات، ينط 

قلبه متحريا بني زوجته وابنه اللذين تركهما يف البيت تهددهما املخاطر 

من كل جهة، وبني سوزان اليت يكاد قلبه يسبقه لرؤيتها، وفوجئ برجال 

تادونه بالقوة إىل مركزهم، دفعه أحدهم بغلظة الشرطة حياصرونه، ثم يق

وحقد ليسقط أرضا، وارتطم بقوة باألرضية الصلبة، مل يكن يهتم لذلك 

بقدر ماكثرت يف ذهنه األسئلة احملرية، ما بال هذه الباليا تتهاطل عليه؟ ما 

سر اعتقاله؟ ومن وراءه؟  هل السبب هو ضرُبه خالف التيقر البارحة؟ أو 

الد النش، وراح ميد بصره إىل الباب كلما مسع حركة أو لعل وراءه أو

وسالفة الرومية، أو  محامه ضجيجا خلفه، رمبا سيلحقون به خليفة أو حتى

عباس، قد يلجأ رجال الشرطة لتعذيبه القايد رمبا سيدخل عليه أبناء 
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وال خليفة لينتزعوا منه اعرتافا، لن يعرتف ولن يشي بأمقران وسي رابح 

اليت ارتفعت زجمرتها كأنها تهم بافرتاس سجني  عما للكالبولو رموه ط

 .آخر، أو كأنها تعد نفسها للدخول عليه

فجأة تناهى إىل مسعه صوت السيد فرانكو الذي كان يرغد ويزبد، 

متوعدا بقتل العربي امُلوْسَتاْش شر قتلة، فتح الباب فاندفع إليه ومعه 

امُلوْسَتاْش على كرسي  صديقه ماران وحمافظ وضابطان، أجلس العربي

حديدي مكبل اليدين، راح الضابط يطرح عليه مجلة من األسئلة، فهم من 

خالهلا أن سوزان اختفت، وأن فرانكو يوجه التهمة مباشرة للعربي، 

وأحس العربي امُلوْسَتاْش بدوار شديد يعصف بأعماقه، ليس خوفا على 

ا، سريعا حلق أمقران نفسه، ولكن خوفا على سوزان اليت عشقها وتعلق به

ثم سي رابح، حمدثني ضجة داخل املقر، مؤكدين براءة العربي امُلوْسَتاْش 

من كل ما نسب إليه، واجه فرانكو سي رابح غاضبا مؤكدا على جرم 

 :العربي املوستاش، هدأ سي رابح من روعه وهو يقول

 فرانكو ياصديقي العزيز، فلنرتك األمر لتحقيق الشرطة، وأنا أضمن -

 عدم فرار العربي، سيكون حتت تصرف الشرطة حني تطلبه، تعرف ملاذا؟

 :ظل فرانكو ينظر إىل سي رابح دون أن يرد، فواصل سي رابح

 . ألنه بريء -  

 .وفعال مت إطالق سراحه مؤقتا

يف حمل احلدادة باح العربي امُلوْسَتاْش لصديقيه بسر اختفاء سوزان، لقد 

أمر محلها، ولكنها ستعود يف الوقت سافرت بعيدا خشية أن يكتشف 

 :املناسب، قال سي رابح

 . إياك أن تبوح بالسر ألحد، من تنجبه هو ابننا -

 :قاطعه أمقران مازحا

 .أقرتح أن تسلموه إلي ليرتبى عندي -
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 :قال العربي امُلوْسَتاْش جادا

 .املهم أن تسري األمور كما خططت، املولود سيرتبى عندي -

 :أمقران مبتسما وقالنظر سي رابح يف 

 .أرأيت؟ العربي امُلوْسَتاْش صار خطريا جدا -

 :دس العربي امُلوْسَتاْش رأسه بني يديه مدثرا حبزن قلق وقال

 .مل أكن أريد ذلك، وما بيننا ليس لذة عابرة -

ثم نهض بقلق أشد، ونهض أمقران إىل جواره، يف حني بقي سي رابح 

العربي امُلوْسَتاْش مسافة أمان حتى ال ينقل  هادئا يف مكانه، تاركا بينه وبني

 :إليه عدوى القلق، قال سي رابح مهدئا

التقلق ياالعربي، لكل شيء حل، هذه فرنسا فعلت بنا األفاعيل  -

قرنا كامال، وستحتفل هذه األيام بذلك، وتقلق جملرد أن أجنبت من فرنسية 

 .أحبتك، فليذهبوا إىل اجلحيم

اْش اجللوس، البد أن يقنع صديقيه بالفكرة، هو عاود العربي امُلوْسَت

يعلم أن أمقران سيجازف معه، لكنه خيشى عناد سي رابح، ألنه مل يستشره 

 .  يف األمر منذ البداية

 : قال أمقران مستفسرا من العربي املوستاش 

موستاش كأنك ترتدد يف قول شيء ما، قل ال ترتدد، ما الذي  -

 يزعجك؟

 :أيده سي رابح قائال

 .ال تكتم عنا شيئا، فليس بيننا أسرار -

عاد العربي امُلوْسَتاْش للجلوس مهلال حموقال، وجلس أمقران إىل 

جواره ميتص رحيق مشة رتبها حتت شفته اللحظة، ممعنا يف االستماع، قال 

 :العربي املوستاش

 .ال أريد أن أجنب ولدا لقيطا، أريده شرعيا -
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 :ضحك سي رابح وقال

 ...سري، ولكن سوزان متزوجة من فرانكو، وهذاهذا أمر ي -

 :أسرع العربي امُلوْسَتاْش مقاطعا

 .ال إنهما يف انفصال منذ أكثر من عام -

وفعال كانت سوزان قد انفصلت عن فرانكو منذ أكثر من عام، وهي 

ال متقت فرانكو لتصرفاته احلمقاء، وال للفرق الكبري بينهما يف السن 

ضا ألنها حتمل شعورا معاديا لكل ماهو فرنسي، والتفكري فحسب، بل أي

بل وتسعى لالنتقام من كل ما هو فرنسي، مرجعة إىل الفرنسيني كل 

 .مآسي أسرتها الصغرية

نهض سي رابح نشطا، مد يده إىل العربي امُلوْسَتاْش وأنهضه بقوة 

 :قائال

 .لنذهب اآلن للمسجد، ونعلن مع اإلمام زواجكما -

 :َتاْش يده مرتددا وقالسحب العربي امُلوْس

 .وهل تعتقد أنه سيقبل؟ سيشرتط مساعها أوال -

 وهو ما دخله؟ -

هكذا علق أمقران قلقا وأسرع يغلق باب حمله، وانطلق الثالثة إىل 

مسجد احملطة، كان العربي امُلوْسَتاْش خائفا من رفض الشيخ، وكان أمقران 

 .متاما من قبولهيفكر يف إرغامه إن رفض، لكن سي رابح كان واثقا 

حني دخلوا، تلقاهم الشيخ برتحيب كبري، جلسوا إليه، يقلبون النظر 

 :يف بعضهم البعض، قال الشيخ مشجعا

 .أرى حرية على الوجوه، تفضلوا كلي آذان -

 :قال سي رابح

 .جئنا من أجل أن نعقد زواجا شرعيا ألخينا العربي املوستاش -

عا عن الزوجة ووليها، وثارت بارك الشيخ اإلمام الزواج، وسأل سري
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 :ثائرته وهو يسمع امسها، فرفع صوته قائال

أعوذ باهلل، من تزوج فرنسية فقد دخل االستعمار بيته، هذه فتوى  -

 .علماء اجلزائر، وال جتوز خمالفتها أبدا

وأسرع سي رابح يؤكد له أن هذه السيدة من أصول أملانية، وتكره 

، وأن زواج العربي امُلوْسَتاْش منها يعد فرنسا كما يكره املؤمن الشيطان

ل فيه سي رابح ولي سوزان، مكسبا عظيما لنا، ومت الزواج بسرعة، مثَّ

 .ومثل فيه أمقران واإلمام شاهدي عدل

صافح العربي امُلوْسَتاْش الشيخ حبرارة وقبله على رأسه مرارا، قال 

 :الشيخ مداعبا

 .وتكال تتهرب من مأدبة العرس، أنا أنتظر دع -

وخرج الثالثة فرحني، استنشق العربي امُلوْسَتاْش كل ما حوله من  

 :هواء، ثم دفعه بقوة، وقال

 ...احلمد هلل، لقد أرحت ضمريي بعد أن -

 :قاطعه أمقران مازحا

 .أيها اخلائن محامه سأشي بك إىل -

واندفع مهروال أمام العربي امُلوْسَتاْش الذي طارده حلظات ثم عاد إىل 

 بح، واجتمع الشمل من جديد، فانطلقوا إىل احلمام، على أمل أنسي را

، لكن مفاجأتهم كانت كبرية وهم العرب مقهىيغادروه بعد ذلك إىل 

 .يرون يوسف الرُّوْج يقف أمام الباب منتظرا عودتهم

 :قال أمقران لسي رابح

 .أرأيت إنه يوسف الرُّوج، لقد عاد من العاصمة -

 .فعال إنه بانتظارنا -

 :صافحه العربي املوستاش حبرارة وقال وهرعوا إليه،

 .واهلل يايوسف لقد أخلطت كل حساباتها -
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 :وقال ضاحكا لباسه ثم راح يتأملاحتضنه سي رابح  

هل بعت دينك، ولبست لباس النصارى ماهذا يا يوسف الروج؟  -

 أيها املارق؟

راء، مفضال وفعال مل يبق يوسف الرُّوْج من لباسه التقليدي غري قبعة مح

 .لباسا حديثا، صدرية وسرواال

وانطلق اجلميع إىل بيت خليفة قرب مسجد احملطة، أما العربي 

خياله،  محامه املوستاش فقد آثر أن يعود سريعا إىل البيت، مل تغادر صورة

ظل يتصورها توخبه وتلعنه، فال جيد ما يرد به غري الصمت اجلبان، وسأل 

يقول هلا؟ هل يكفيه االعتذار؟ ال معنى أن نفسه، لو علمت بسوزان ما س

تعتذر ملن تغرز خنجرك يف قلبه، كما مل يغادر ابنه قلبه، ظل حيس باخلطر 

يتهدده يف كل حلظة، وظل يعيش متزقا بني اخلوف والرجاء، بني اإلخالص 

 .وحب سوزان، وبني االهتمام بأسرته والنضال من أجل الوطن مامهحل

** ** ** ** 

 

11 

الرومية ابنها يدخل عليها حتى هزت جنبات املكان سالفه  ن رأتما إ

بزغرودة مدوية، وارمتت يف أحضانه جتهش بالبكاء، مل تْسلم مذ خلقت من 

لسعات الدهر اخلؤون، الذي سرق منها أبويها الفقريين صغرية، ثم رمى 

بها يف حضن زوج عجوز كنود، يصلي للفرنك آناء الليل وأطراف النهار، 

ن أوالده الذين جترأوا حتى جتد من حل لتنقذ نفسها من براثنه وبراث ومل

: على طلب كؤوس من اللذة معها سوى أن تفر بنفسها إىل املدينة، صارخة

 مل خلقتين يارب مجيلة فاتنة؟ 

وماكادت تطأ قدماها املدينة حتى حاصرتها الذئاب املسعورة لتجد 

مجاهلا كل من هب ودب، نفسها عاهرة يف ماخور املدينة، يصهل فوق 



313 

 

لتحوهلم بعدها إىل جمرد كالب تلهث خلفها وتتصارع من أجلها، وماكاد 

السعيد القايد يقع يف حبها حتى وجدتها فرصة لتفر من املقذرة اليت 

 .وقعت يف نتانتها رغما عنها

ومل يرمحها الزمن أيضا فسرق منها السعيد، لريمي بها بني شدقي 

تراه ضبعا جشعا، ثم عند الشيخ عمار املثقل الذي كانت القايد  عباس

بالنفاق، لقد ضيعت يف دنياها كل شيء إال يوسف الذي سلته سال من 

بني أنياب األيام، وظلت تراه كوكبا دريا يف فضاءاتها القامتة، وهذا الرجل 

املرتع رجولة، خليفة الذي مل يطأطئ رأسه لذل، ومل يرفع يف جسدها نظرة 

ظل حيميها ويصونها كأنها أخته، فهل أشفق عليها ساقطة خسيسة، بل 

القدر أخريا؟ هل ستبسم هلا احلياة من جديد؟ هل ستعوض كل ما فاتها؟ 

ليست تسعى ملال وال جاه، ولو رغبت يف ذلك حلققته، كانت ترغب يف أن 

تعيش حماطة باحلب والكرامة، أما احلياة فتكفيها خرقة من قماش، وقطعة 

 .من خبز

، وجلس اجلميع على حصري وابنهاسالفه  يديه ففصل بنيمد خليفة 

 من احللفاء مسندين ظهورهم للوسائد اليت صففت بعناية، نظر خليفة يف

 :وهي تلتصق بابنها كأمنا ختشى أن يفر منها وقالسالفه 

 أال نستحق قهوة؟ أم أقوم أنا باملهمة؟ -

ت فتحت ووقفت ملبية دون أن حتول عينيها عن ابنها، حتى إذا غاب

 :أذنيها تستمع لكل ما يقول، نطق أمقران مهنئا

 .احلمد هلل على سالمتك يا يوسف، خشيت أن ال تعود -

 :تنحنح يوسف الرُّوْج واعتدل يف جلسته وقال

ماكادت رسالة عمي رابح تصلين حتى جئت، ليس لي يف الدنيا أعز  -

 .من أمي

 :قال خليفة مقاطعا
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 .منك، لقد حتملت من أجلك الكثريوهي ليس هلا يف الدنيا أعز  -

 :غري سي رابح دفة احلديث سائال

 كيف تركت العاصمة؟ -

 :اعتدل يوسف الرُّوْج مرة ثانية يف جلسته وقال

كأنها قدر يغلي على نار جهنم، والناس ينتظرون أمرا ما يف األفق،  -

 .مل يعد أحد يطيق بقاء فرنسا، فرنسا جيب أن ترحل

 :ابح فاندفع يقولظهر احلماس على سي ر

سيحتفل األوباش هذه األيام مبرور مئة عام على احتالهلم القذر  -

 .اجلزائر، حاملني أنها أصبحت هلم

 :قاطعه يوسف الرُّوْج

حلم النائم، لقد بقي الرومان هنا مخسة قرون وخرجوا كالكالب،  -

 .وستخرج فرنسا أيضا

القديم، حتى  واندفع حيدثهم عن حمطات خمتلفة من تاريخ اجلزائر

أصيب اجلميع بالدهشة، من أين جاءت يوسف الرُّوْج كل هذه املعلومات؟ 

: ماهذا الوعي النازل عليه فجأة كالوحي؟ ردد العربي املوستاش يف سره

حنن حتولنا يف قرانا إىل : إنها العاصمة، تعلُِّم حتى احلمار، وردد خليفة

دخل بالقهوة، وقد تسالفه  حيوانات نتقاتل على التفاهات، وأسرعت

 .امتألت نفسها غبطة وسرورا، شكرا يا اهلل أن رزقتين ولدا أفاخر به

 :وواصل يوسف الرُّوْج حملال الوضع

ل اإلصالح  ااحلركة يف العاصمة ثالثة اجتاهات، مجاعة مع رج -

ينشطون يف املساجد واألندية خاصة نادي الرتقي، ومن أشهر رجاهلم عامل 

ميع يشهد له باالستقامة واإلخالص، ويكتظ املسجد كبري هو العقيب، اجل

بالناس إذا كان هو خطيبا وإماما، وعادة ما حيضر أيضا علماء آخرون 

 .كالشيخ ابن باديس واإلبراهيمي
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 :قاطعه سي رابح

التقيت مرارا بالشيخني ابن باديس واإلبراهيمي، حلمهما تعليم  -

 .الناس لغتهم ودينهم

 :قة العارف غري مبال مبقاطعة سي رابحواصل يوسف الرُّوْج بث

 ...اجلماعة الثانية مجاعة النجم وهي -

 :قاطعه سي رابح ثانية

 .جنم مشال إفريقيا، حزب مصالي احلاج -

 :واصل يوسف الروج موافقا

فعال، لكن أصل تأسيس النجم يعود لألمري خالد حفيد األمري عبد  -

غرب العربي، تونس واملغرب القادر، وحاج علي عبد القادر، ويضم دول امل

واجلزائر، لكن فرنسا خشيت من هذه احلركة فنفت األمري خالد إىل مصر، 

 .وحلت احلزب فتحول إىل السرية

 :سأل العربي املوستاش

 وإالم يدعو هذا احلزب؟ -

 :أسرع يوسف الرُّوْج جميبا

حنن ندعو الستقالل اجلزائر، البد من انسحاب فرنسا باليت هي  -

 .و باليت هي أخشنأحسن أ

 :وضحك اجلميع، فسأل خليفة

 هل أنت معهم يا يوسف؟ -

نعم وكل العمال، وهو نشيط جدا خاصة يف أوساط عمال املوانئ،  -

 .الذين أصبحت إضراباتهم تقلق الفرنسيني

الرومية بالغبطة وهي تسمع هذه احلقيقة عن ابنها، سالفه  أحست

 :قالورفع أمقران إصبعه مستأذنا كالتلميذ و

 .أنا معكم، هؤالء الكالب ال ينفع معهم إال العنف -
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 : وأضاف العربي املوستاش، وقد رفع جسده إىل األعلى

 .وأنا أيضا -

 :رفع يوسف الرُّوْج نظره يف سي رابح وقال

 .ال أعتقد أنكما ستفعالن شيئا دون استشارة عمي رابح -

 :، ثم قالحلظاتوتوجه إليهما، تصفح وجهيهما 

 .ثق بهما يا يوسف، إنهما أخبث خلق اهللال ت -

تصب القهوة  الروميةسالفه  وغرق اجلميع يف الضحك، وأسرعت

 :حاثة اجلميع على شربها قبل أن تربد، قال سي رابح وهو يرشف قهوته

أنا مع املصلحني، الثورة اجملنونة ال تفيد يف شيء، الشعب ليس  -

 .مستعدا للثورة بعد

 :داقال يوسف الرُّوْج مؤي

ليس بني مجاعة مصالي ومجاعة املصلحني فرق كبري، املشكلة مع  -

 .النواب

 :رفع أمقران صوته منددا

يريدون بيعنا لفرنسا، كلهم أبناء قياد  ،1عليهم اللعنة بين ِوي ِوي -

وعمالء، ابتداء بابن َجلُّول يف قسنطينة، إىل فرحات عباس يف جيجل، إىل 

 .، وكل هؤالء خترجوا من جامعات فرنسابلقاسم بن التهامي من مستغامن

 :علق خليفة غاضبا

 .2وكلبهم األكرب صاحل الَقاْوِري -

 :سأل يوسف الرُّوْج عن صاحل القاوري، فرد أمقران

                                                           
تقابلها يف العربية كلمة نعم نعم، وتطلق على من  (oui oui) ي وِِي، كلمة فرنسية وِِ -1

 .ال يعرفون إال تأييد فرنسا يف أفعاهلا، واستمرت تطلق على ضعيف الشخصية اإلمعة
لفظة القاوري تعين الرومي أو الفرنسي، وقيل هي لفظة تركية تعين اخلنزير  -2

 .لهوكانت تطلق على األوروبي حتقريا 
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هذا شخص كالغراب، أراد أن ميشي مشية احلجلة، فنسي مشيته ومل  -

 .يتعلم مشية احلجلة

 :واصل العربي املوستاش

 .فبقي ينط كالضفدعة -

 .وغرقوا يف الضحك، قال سي رابح جادا

صاحل القاوري، شاب تعلم عند الفرنسيني ألن أمه كانت خادمة يف  -

بيت أحدهم، وأتقن الفرنسية فعني معلما يف املدرسة الالئكية 

(L’ecole laïque )ني يبقلب املدينة، وهو حريص على تقليد الفرنس

ريص أن ال يرى الكون يثه، ولباسه، وكل حركاته وسكناته، وهو حيف حد

 .إال بعيونهم وعيون حضارتهم

وأسرع يوسف الرُّوْج خيرج من مزود مالبسه، جمموعة من اجملالت 

واجلرائد، وراح يوزعها على اجلميع، محل أمقران جريدة األمة لسان النجم، 

تستطيع الظروف أن تكيفنا، :"ومحل سي رابح الشهاب وقرأ شعارها

 ".إتالفنا -اهللبإذن –ولكنها ال تستطيع 

 :قال يوسف الرُّوْج

 .إنه شعار ابن باديس يف جملته الشهرية الشهاب -

 .وانكبوا مجيعا حوهلا يتصفحونها

حني تفرق اجلميع حيتمون بكهوف النوم، سهر يوسف الروج مع أمه 

وخليفة حتى الفجر، استمع يوسف الروج بكثري من االنتشاء والتشفي 

ىل مغامرة خليفة من أجل ختلص أمه من وإ لقصة مقتل القايد عباس،

 :واندفع يصافح خليفة حبرارة قائال براثن الشيخ عمار،

 .أنتم رجال كبار، فعلتم ما كنت أخطط له -

الرومية الفرصة وقد كانت تتحينها كلبؤة ترتبص سالفه  واستغلت

 :بفريستها فقالت
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 .لن تكتمل فرحيت يا خليفة حتى أزوج يوسف -

الرومية سالفه  حب بالفكرة حبماس شديد، وراحتواندفع خليفة ير

تنقل طرفها بني خليفة وابنها الذي آثر الصمت دون أن يظهر عليه محاس 

شديد للفكرة، أراد أن يقول ألمه أنه حيمل هم وطن جيب أن يتحرر أوال، 

والزواج مسؤولية كبرية قد تعيقه عن أداء واجبه، ولكنه مل يقل شيئا بل 

  .ثم انتقل إىل غرفته لينام لزم الصمت حلظات

 محامه الرومية احتفاء بعودة وحيدها، تعينهاسالفه  يف الغد مساء أوملت

والال تركية، طبخت كسكسا وحلما، وأخرجت املثارد والصحون إىل 

الشارع، ونشط الرجال، سي رابح وأمقران والعربي املوستاش وخليفة يف 

بل كل عابر يف الشارع، حتى خدمة املدعويني الذين كانوا كل اجلريان، 

تناقل الناس نبأ الوليمة ونبأ يوسف العائد من العاصمة، وقد استغل 

يوسف الروج ذلك فراح يتعرف على اجلميع، حماوال تقوية العالقة بينه 

 .يراهم إال مناضلني يف النجم وبينهم، ال

الرومية من جديد، كزهرة لوى الظمأ عنقها، وحني كاد سالفه  وأينعت

ح املوت خينقها، امتدت يد الغيث إليها فأنقذتها من جديد، فأشرقت شب

توزع ابتسامتها على كل من حوهلا، لقد صارت إنسانا آخر، ونشط خليفة 

وهو يرى منها ذلك، فأقبل على احلياة كما مل يقبل عليها من قبل، وصارت 

عد أن كان يتصورها منفى اضطراريا، رغم سطيف يف نظره مدينة للحلم ب

 .أن طيف الربح بنت إبراهيم ظل حيلق يف فضاءاته كل حني

** ** ** ** 

 

11 

منتصف النهار، بدأ الشارع الكبري، أو شارع قسنطينة كما يسميه 

العامة خيلو من حركة االحتفاالت، لقد امتأل منذ الصباح الباكر بآالف 
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املعمرين واجلنود واملسؤولني، ومعهم احتشد أبناؤهم ونساؤهم، وسار 

معهم املئات من اليهود والقياد واملتعاونني وعلى رأسهم صاحل القاوري 

والقايد جلول وعمار شيخ الزاوية، وتناوب مجع على املنصة إللقاء كلمات 

الفرح واإلشادة، إنها مئة سنة كاملة متر منذ أن وطئت جيوش فرنسا أرض 

وتشق اجلزائر، وها فرنسا تزرع يف تضاريس هذه األرض مدنا عمالقة، 

طرقا جبارة، وتقضي على كل حركات التمرد اليائسة، وهتف أحد قادة 

عاشت فرنسا، عاش الصليب، فليسقط : "احملتفلة اجليش يف احلشود

، وقوبلت كلماته بالتصفيق واهلتاف، ورفعت "اهلالل، فليسقط إىل األبد

 .عاألعالم الفرنسية عالية، ودوت يف املدينة طلقات البارود وطلقات املداف

هدأت احلركة يف الشارع الرئيسي وأهم ساحات االحتفال، لكن 

احلركة ظلت قوية على األرصفة ويف البيوت واحلانات، خاصة يف نادي 

الضباط، ومقهى فرنسا، وقريبا من عني الفوارة، ويف الكنيستني 

الكاثوليكية والربوستانتية، ويف ثكنة اجليش ومقرات الدرك والشرطة 

األعالم الفرنسية على كل الشرفات، واشرتك اليهود يف  واحملكمة، وثبتت

هذه االحتفاالت بشكل الفت، مظهرين ذلك يف كنيسهم القريب من 

البلدية، ويف حمالتهم التجارية الكثرية، خاصة اليت تبيع املالبس واحللي، 

 .واليت تتوسط املدينة وختتلط مع دكاكني اجلزائريني ومساكنهم

مقهى العرب، جلس بعضهم على األحصرة اجتمع خلق كبري أمام 

وبعضهم على كراس خشبية وحديدية، وبدا الغضب صارخا على 

 :وجوههم، قال أحدهم

 أرأيتم حتى اليهود عليهم اللعنة أظهروا اليوم حقدهم؟ -

 :رد ثان

 . لن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم -

 :رفع آخر صوته من اخللف بغضب 
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، اآلن حتى لو اتبعت ملتهم، أال ترون النواب والقياد وبين ذاك قدميا -

 ِوي ِوي؟

ومن بعيد أقبل سي رابح، دخل مقهى العرب اليت كانت مكتظة حد 

التجشؤ، كان العربي امُلوْسَتاْش جيلس وحيدا يتابع األحداث بصمت، 

تبادال التحية وخرجا، عند الباب التقيا بسي اهلادي داخال، أعادهما إىل 

قهى، وصاح يف اجلميع أن يسمعوا، دق عالل القهواجي على احملسب امل

املتهرئ بزجاجة مخر فارغة، لعله جرعها اللحظة طالبا الصمت، وأشار 

بيده لبشري النادل، سكت اجلميع تاركني كل ما كان أمامهم، وتسلل بشري 

 :إىل الشارع يرقب أي حركة مريبة قد تفاجئهم، قال سي اهلادي

يف مثل هذا اليوم احتلت فرنسا الظاملة أرضنا العزيزة، يا إخوان  -

ورغم التضحيات اجلسام اليت قدمها أجدادنا إال أنهم انهزموا أمام 

جربوت فرنسا وقوتها، واالنهزام ليس عيبا، العيب هو االستسالم، جيب 

أن نظهر للفرنسيني أننا لن نرضى بتواجدهم بيننا، وهذا يقوم منذ اآلن 

 ...لعمل عندهم، ومقاطعة سلعهم، بل وعلى مقاطعة ا

 :وقاطعه صوت غاضب

 .الثورة الثورة، هؤالء ال يفهمون إال لغة القوة -

راح سي اهلادي يشري بيده إلسكات اجلموع الغاضبة، لكنه مل يفلح، قال 

 :آخر

 .فلنبدأ باليهود، لقد خاننا اليهود عليهم اللعنة -

 :استمر سي اهلادي يف خطبته

منذ ( Crémiot)أن اليهود استفادوا من قانون كرمييو ال تنسوا  -

ومبوجبه حصلوا مجيعا على اجلنسية الفرنسية، فأصبحوا  1781سنة 

فرنسيني هلم نفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات، أما حنن فمواطنون 

 !أغراب يف وطننا ،من الدرجة الثانية والثالثة، وياهلا من مهزلة
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لقهواجي، كان خياف أن تداهم الشرطة بدا القلق ظاهرا على عالل ا

 :املقهى، ويتهم باختاذ حمله للتحريض ضد فرنسا، صفق بيديه وقال

 . انتهى لقد فهمتم، اخلري فيما قل ودل -

وخرج سي اهلادي تاركا وراءه زوبعة من الغضب، وارتفعت 

 .الصيحات بسقوط فرنسا واليهود وحبياة اجلزائر

 الطريق إىل مسجد احملطة، يفسوتاش، خرج سي رابح برفقة العربي امل

مشعون املونشو متجها إىل الكنيس، اندفع حنوهما بابتسامة سخرية  التقيا

واستهزاء، رغم الغضب املنفجر الذي ظهر على وجه سي رابح، قال سي 

 :رابح وهو يصافحه بأطراف أصابعه

دع خداعك ونفاقك جانبا، أنتم اليهود كشفتم حقيقتكم، وحني  -

 .عاصفة ستقتلعكم مجيعا، محيناكم قرونا فخنتمونا عند أول فرصةتهب ال

تبسم مشعون املونشو مهدئا، وهو يعبث بالسلسلة اليت يعلقها يف 

 :رقبته، وقال

 .ياسي رابح جيب أن تتعلم كيف تكتم غيظك -

بدا االنفعال شديدا على العربي املوستاش، وهم أن يرد عليه، لكن 

 :سي رابح أسرع يقول

سف املسافة بني لسان اجلزائري وقلبه منعدمة، والتيار بينهما لأل -

 .قوي

 :أطلق مشعون سلسلته لتعود إىل مكانها على صدره وقال

 .صدقت ولذلك كثرت ثوراتكم -

وأسرع يقطع الطريق أمام بركان غضب تكاد محمه تندلع من العربي 

 : املوستاش قائال

ا مصلحتنا، لقد حصلنا ياسي رابح حنن أبناء عمومتكم، ولكن تهمن -

 .على حقوقنا كاملة من فرنسا، فطالبوا حبقوقكم
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 :دفع العربي امُلوْسَتاْش سي رابح أمامه حانقا وقال

 .دعك من الوغد، سأقص يوما ما ذراعه األخرى، هيا هيا -

اندفعا مبتعدين وقد بدا سي رابح هادئا دفعة واحدة، كأمنا غطس يف 

 :حبر بارد، وقال بكل هدوء

مل يعد يزعجين اليهود وال النصارى مادام أبناء جلدتنا معهم، حتى  -

 .صاحل القاوري شاركهم احتفاالتهم، حتى القياد وبعض شيوخ الزوايا

 :توقف العربي املوستاش فجأة وقال

 .سر واحد أريد أن أعرفه -

 ماهو؟ -

 :الذي استمر قائال املوستاش سأل سي رابح وقد توقف جماراة للعربي

 صاحل القاوري خمتون مثلنا، أم هو كالنصارى؟هل  -

 :تبسم سي رابح دون أن يرد، واستمر يف السري، قال العربي املوستاش

البد أن أكشف حقيقته، ورأسك ياعمي رابح ألختنه إن وجدته  -

 .نصرانيا

حني وصلوا إىل مسجد احملطة كان الناس قد تكاثروا أمامه، وكان 

عادية لفرنسا ولليهود، وتفرق بعضهم بعض الشبان يوزعون منشورات م

هنا وهناك خيطب يف الناس، وكان مسعود بولقباقب قرب بيته اجملاور لبيت 

خليفة، يستند إىل اجلدار، ميأل صندوقه اخلشيب مبئات املناشري، يرفع صوته 

دون توقف، داعيا الناس إليها، يقصدونه ألخذها أو يرسلها إليهم مع 

 .حفيده ذي العشر سنوات

تناهى صوت أمقران إىل الثالثة فمالوا إىل حيث كان يقف حمرضا، 

 :جبانبه كان يقف يوسف الرُّوْج الذي انسحب مقرتبا من سي رابح، سائال

 كيف تركتم األحوال وسط املدينة؟ -

 :تنهد سي رابح وأجاب
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مازال الفرنسيون واليهود يثريون استفزازنا، بشعاراتهم  -

تهم، ومازال اجلزائريون يتجمعون يف كل وتصرحياتهم ومظاهر احتفاال

 .مكان مستائني

 : أمسك يوسف الرُّوْج بيد سي رابح وقال

سأنتقل ياعمي رابح إىل وسط املدينة، البد أن أطوف باألحياء  -

 .العربية، هذه فرصتنا لشحذ اهلمم، وصلتنا تعليمات سرية بذلك

 .سأنتقل معك -

 :صبعه بالنفي قائالقاهلا سي رابح فحرك يوسف الرُّوْج إ 

سآخذ معي العربي امُلوْسَتاْش فقط، جيب أن تبقى هنا، البد أن  -

نسرع بتدشني املسجد ليكون منربا لنا مجيعا، جيمع كلمتنا وينشر وعي 

 .االستقالل يف النفوس ويفضح حقيقة االستعمار

سحب يوسف الرُّوْج العربي امُلوْسَتاْش من ذراعه وراحا يبتعدان، 

رابح يتأملهما من بعيد بفرح غامر، وفاجأه خليفة حمييا، رد سي  وبقي سي

رابح التحية، واستمر يلزم الصمت أيضا، نظر فيه خليفة عن جنب مرارا، 

 :ثم مزق ستار الصمت قائال

 .لقد تغري كل شيء، أنا مصاب بالدهشة، املدن تكتنز وعيا كبريا -

 :قت على حمياهتلفت سي رابح إليه وقال، وخمايل ابتسامة قد أشر

صدقت وهذا الوعي جيب أن ينتقل أيضا إىل القرى، إىل األصقاع،  -

 .إىل كل شرب من أرضنا احلبيبة، وسننتصر سننتصر

 :رد خليفة حبماس

نعم سننتصر سننتصر، هذا ما ردده أبي منذ عقود، وهذا ما مات  -

 .دونه، ومات دون األحرار قبلنا

 :علق سي رابح مؤكدا

ذا الشعب يا خليفة مل تتوقف حلظة، منذ سقوط صدقت ثورة ه -
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سيدي فرج، مرورا باألمري عبد القادر إىل أمحد باي إىل اَلالَّ نسومر إىل 

 .الشيخ احلداد واملقراني إىل بوعمامة، إىل انتفاضة األوراس

وأصيب خليفة بالدهشة وهو يسمع كل هذه األمساء لقادة ثورات مل 

تفاضة عني توتة أو األوراس اليت تطوع يسمع عنها يف حياته، ماعدا ان

فيها أخوه ومل يرجع، كما مل يرجع منها سي سليمان ولد البغدادي وال 

سي حممود ولد بلخري، ومعهم جمموعة من شبان العروش اجملاورة 

لعرش أوالد سيدي علي، بعد أن فروا من التجنيد اإلجباري يف احلرب 

 .ضد أملانيا

يني والنواب فأصيب خبيبة أمل، وبدا وتذكر خليفة موقف االندماج

 :وقال ،األمل على وجهه

سيفسد النواب واالندماجيون علينا كل شيء، وأخشى أن جيروا  -

 .الشعب اجملروح إىل حيث يريدون

 :ضحك سي رابح باستهزاء وقال

 .أولئك كالغصن الذي قطع من الشجرة، مصريه أن جيف وميوت -

وتركية يف مالءاتهن  محامه فقةالرومية برسالفه  ومن بعيد أقبلت

 :السوداء، علق سي رابح

 .هل رأيت؟ حتى النسوة، لقد حولن احلمام إىل منرب للتوعية -

وظللت أتساءل، إىل أين ذهبت سالفة؟ هيا عشاؤكم اليوم عندي،  -

سنأخذ أمقران ويوسف الرُّوْج ونباغت النسوة، فنأكل ما أعددنه 

 .ألنفسهن

ء أحل يوسف على خليفة والعربي إعادة حني اجتمعوا على العشا

ملحمة مقتل القايد عباس ومحيده، كأمنا ميعن يف التشفي، ومل جيدا بدا من 

إعادة التمثيلية بشكل هزلي، أغرق يوسف واجلميع يف أمواج القهقهات، 

 .حد البكاء
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الرومية الفرصة وقد أكمل اجلميع عشاءهم، ترجو سالفه  واستغلت

ها بالزواج، مل يعلق يوسف الروج، وراح اجلميع سي رابح أن يقنع ابن

 :ينتظرون رد سي رابح الذي جاء سريعا

ومن يتهرب من اخلري؟ إن شاء زوجناه الليلة ليس بامرأة واحدة بل  -

 .بامرأتني أو ثالثا

 :ضحك اجلميع وتطلعوا ينتظرون رد يوسف الروج الذي قال

قني أن الزواج أقدر اهتمامكم، وأقدر حرص والدتي، لكين على ي-

 .سيصرفين عن النضال من أجل الوطن

مل يوافقه اجلميع فيما ذهب إليه، وراح سي رابح يؤكد أن على 

اجلزائريني مجيعا أن يكثروا من الزوجات لتتضاعف أعدادهم فيواجهوا 

 . واجد الفرنسي بأرضهمتال

يف هذا الوقت كان خالف التيقر قد وصل حتت جناح الليل البهيم إىل 

اوية، وما كاد اخلدم يرونه حتى هرعوا خيربون الشيخ فنشط الستقباله، الز

وإن هي إال حلظات حتى حضر العشاء، وظل الشيخ ينتظر بفارغ الصرب 

أن يكف خالف التيقر عن األكل الذي استمر أكثر مما هو معتاد، كان 

الشيخ يف شوق ألن يسمع أخبارا تسره، مد خالف يده إىل املاء فعب من 

ة اليت وضعت أمامه، لكن الشيخ جذبها منه ودعاه إىل شرب اللنب اجلر

فهو أفيد للصحة، وضع خالف اجلرة وجتشأ بقوة حتى مسع خارج احلجرة، 

 :سأل الشيخ يف ريبة

 سرتنا زيارتك، فما حتمل إلينا يا وجه اخلري؟ -

 :مسح خالف التيقر فمه بكمه وقال

 .الرجال يطلبون ماالالشيء يا شيخ، األمر أصعب مما تصورت، و -

 :متلمل الشيخ عمار يف مكانه وقال

أقدر صعوبة املهمة، أنت تعرف أني وحدي أحتمل كل شيء، ذلك  -
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 .الغيب كأبيه ال حيسن إال أن ينصب نفسه زعيما

 .صدقت، قد الحظت عليه ذلك -

 :قاهلا خالف التيقر خببث وراح يتابع رد فعل الشيخ الذي مل يتأخر

الرومية سالفه  ا على طلباته؟ يكفيك أن ختطفماذا لو شطبن -

 .وليذهب البقية إىل اجلحيم

 :أحس خالف أنه حقق شطر هدفه فقال

 .هذا عني الصواب ياشيخ -

 .اتفقنا إذن؟ ذاك األمحق يريد أن ختطف له املدينة برمتها

 :جتشأ خالف التيقر مرة ثانية وقال

 .لكين أحتاج إىل مصاريف -

متعاضا، وتدافعت الكلمات بني شدقيه تأبى أن متلمل الشيخ مبديا ا

 :خترج، أحس خالف التيقر باألمر فقال

وحق رأسك الغالي ياشيخ، ورؤوس أجدادك الطيبني الطاهرين،  -

 .ماهذا بطليب، ولكنه طلب الرجال

وقام الشيخ إىل صندوق صغري، فتحه بهدوء واستل من بطنه أوراقا 

يف جيبه، وخرج وقد بدا البشر عليه، نقدية سلمها له، دسها خالف التيقر 

 :عند الباب قال الشيخ

 أليس من الالئق أن تبيت عندنا؟ -

 .دام خريك ياشيخ -

قاهلا بسرعة واندفع عجال يغادر الزاوية، وبقي الشيخ جامدا يف مكانه 

الرومية سالفه  يتابع شبح خالف التيقر يبتعد، ويف نفسه حلم اسرتجاع

 .ه فيطأهااليت ظل حيلم أن تلني ل

** ** ** ** 

 



317 

 

 

12 

صلى الناس يف مسجد احملطة اجلديد بعد حفل تدشينه، كان 

اإلبراهيمي خطيبه األول، واستمع إليه الناس الذين اكتظت بهم اجلنبات 

بشغف كبري، حتدث عن أهمية العلم يف رقي الشعوب وخروجها من 

ضد الظلم الظلمات، وذكر بتاريخ اجلزائر احلافل باألجماد واملقاومات 

واملستدمرين، ودعا سلطات االستعمار إىل رفع اليد عن املساجد واملدارس 

 .واألوقاف، حتى يعيد الشعب مكانة لغته ودينه وثقافته إىل الوجود

وخرج الناس مغتبطني بهذا اإلجناز الكبري، وهذه الكلمات اليت 

حركت يف نفوسهم النخوة واحلمية، البد من تكاتف اجلهود لتمزيق 

جب اجلهل والتخلف، العلم هو السبيل الوحيد لتحرر األمم وتقدمها ح

 .وازدهارها

بعد الصالة أحاط الناس بالضيوف، تعطش كبري ملعرفة كل شيء، سأل 

 :أحدهم الشيخ ابن باديس

 .أليس من األجدى أن نذوب يف فرنسا؟ ليس لنا مستقبل دونها -

 :نظر الشيخ فيه بسخرية وقال

أمثالكم حني كنا حتت االستدمار الروماني، لكن  هذا الكالم قاله -

إرادة املقاومة انتصرت، حنن لسنا فرنسا وال ميكن أن نكون فرنسا ولو 

 .أراد بعضكم

 :سأل يوسف الرُّوْج متحمسا

 .جوزيت شيخنا، ولكن يف دعوتكم مالينة ومداهنة لالستعمار -

 :أمسك الشيخ بذراعي يوسف الرُّوْج ورفع فيه بصره وقال

 .ولكنها ال تستطيع إتالفنا ،تستطيع الظروف تكييفنا -

وسحب بعضهم الشيخ والضيوف إىل مأدبة أقاموها على شرفهم، 
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 .فتفرق اجلميع

مساء كان املوعد يف احلمام، يف حجرة صغرية بالطابق األول، تتوسطها 

طاولة حتيط بها مثانية كراس، تنفتح يف جدارها الشمالي نافذة صغرية، 

استعملت أساسا ملراقبة احلركة يف الشارع، ويف قلب جدارها  كثريا ما

 .القادرت سي رابح صورة كبرية لألمري عبداألكرب ثب

وصل يوسف الرُّوْج وكان سي رابح ما يزال يتأمل اللوحة، حلق بهما 

 : العربي امُلوْسَتاْش وأمقران، قال سي رابح

س الدولة اجلزائرية هذه صورة األمري، سيد املقاومة اجلزائرية، ومؤس -

 .احلديثة، سنعقد اجتماعاتنا كلها حتت مسعه وبصره ليباركها

، البالديف االجتماع قدم يوسف الرُّوْج تقريرا مشؤوما عن األوضاع يف 

خاصة بعد احتفاالت فرنسا مبرور مئة سنة على احتالهلا اجلزائر، ختمه 

 : بقوله

خلري، وفرنسا املتجربة يا إخواني، أوضاع شعبنا ووطننا ال تبشر با -

 Cardinal)ماضية يف طغيانها، لقد صرخ الكاردينال الفيجري 

lavigerie )إن عهد اهلالل يف اجلزائر قد وىل : "يف هذا االحتفال قائال

، ورغم ذلك فهناك من أبناء هذا الوطن من يتسول من فرنسا "وإىل األبد

بن َجلُّول من قسنطينة، دجمنا فيها ومنحنا اجلنسية الفرنسية، ومن هؤالء ا

 .وفرحات عباس من جيجل، وابن التوهامي من مستغامن، وغريهم

 :قاطعه أمقران قائال بغضب

 ..القيمة هلم، هؤالء بين ِوي ِوي سريميهم التاريخ يف املزبلة، ولذ -

 :قاطعه يوسف الرُّوْج قائال

 .وهم يتهمون كل من حيمل هذا الفكر بالتطرف والتعصب -

 :ابح بذراع أمقران كأمنا مينعه من الرد وقالأمسك سي ر

إذا كان التعصب يعين حب ديين وجنسي وبالدي فإني من أشد  -
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 .املتعصبني

 :تدخل العربي امُلوْسَتاْش بعد طول سكوت فالتفت إليه اجلميع

 بارك اهلل فيكم، لكن ما احلل، كيف ميكن أن نتحرك، وماذا نفعل؟ -

 :وقالفرقع يوسف الرُّوْج أصابعه، 

 .ننتظر التعليمات، الشك أن القيادة لن تبقى مكتوفة األيدي -

 :قاطعه سي رابح

وهذا ال مينع أبدا من أن نعمل على توعية الناس وإعدادهم،  -

اجلميع يف األسواق والطرقات واملقاهي واملساجد، بل وحتى املخامر، البد 

 .أن نزرع يف نفوس الناس الرفض والتمرد

ي قد حتقق يف اجلميع، هل الحظتم احلضور اليوم يف أعتقد أن الوع -

 .اجلامع، حتى عالل القهواجي، وحتى بشري النادل

 :ضحك أمقران وقال

 .اخلمر يف جيبيهما اتوالغالب أن زجاج -

 .تكفي طهارة القلوب -

وسكت فجأة، وقد تناهت إىل األمساع أصوات أقدام تقرتب، فتطلعوا 

لصمت ويف عيونهم حرية، واندفعوا مجيعا إىل الباب، وقد لزموا ا

 :يضحكون وقد أطل عليهم سي اهلادي

 .أعرف أني مجَّدت الدم يف عروقكم -

 .ظنناك خائنا أو فرنسيا -

 :قاهلا العربي امُلوْسَتاْش وضحك فضحكوا، قال

 .وهل يغفل سي رابح؟ لقد زرع العيون يف كل مكان -

 :وجلس سي اهلادي وهو يقول

بن باديس واالبراهيمي وغريهم لتأسيس مجعية وصلين نبأ حترك ا -

 . إصالحية، هدفها املطالبة باستقالل املساجد واستقالل التعليم العربي
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 :قال يوسف الرُّوْج بغضب

كنا ننتظر دعوة قوية لالستقالل التام عن فرنسا، فإذا بهم يدعون  -

 .لتأسيس مجعية إصالحية، متخض اجلبل فولد فأرا

 :رد سي رابح بهدوء

 .أنت ال تثق يف العلماء؟ االستقالل ال يطالب به جهلة يا يوسف - 

 :هدأت مالمح يوسف الرُّوْج وقال

ياعمي رابح أنت ال تعرف علماء نادي الرتقي، فيهم الطرقيون  -

ورجال الزوايا وبين ِوي ِوي وأوالد القياد، هؤالء ال ينتظر منهم خرٌي 

 .مطلقا

 :لمه ألمقران قائالوأخرج سي اهلادي من جيبه ظرفا س

 .هذه دعوة جيب أن ترسلها إىل الشيخ احلافظي يف بين ورتالن -

 :دس أمقران الدعوة يف جيبه وقال

 .الشيخ احلافظي عامل كبري، وإذا سار معهم فسأكون معهم أيضا -

 :علق العربي امُلوْسَتاْش مازحا

 .من حقك، حتى أنت من العلماء -

 .سللون الواحد بعد اآلخر خارجنيوانفجروا ضاحكني، ثم راحوا يت

 :عند الباب انفرد سي رابح بالعربي امُلوْسَتاْش وقال

 .جيب أن نكسب خليفة إىل صفوفنا، عنده محاس فياض -

 :صمت العربي امُلوْسَتاْش حلظات كأمنا مل جيد منفذا للكالم ثم قال

ال لقد فاحتته يف األمر، خليفة متحمس أكثر من الالزم، تصور ماذا ق -

 .حني حتتاجونين للقتل اطلبوني، أنا ال أحسن الكالم كثريا: لي

 :علق سي رابح مبتسما

 .واهلل معه احلق، ما أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة -

 . وانطلقا عائدين إىل البيت
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دخل العربي املوستاش بيته، تلقاه الصغري، احتضنه مداعبا، الحظ 

نا قامتا يكفن مالحمها، كف عن على غري عادتها، والحظ حز محامه صمت

مداعبة الصغري وحلق بها، وقفت باجتاه اخلزانة، وقف خلفها وطوقها 

 :بذراعيه قائال

 ما يغضب محاميت الغالية؟ -

تلزم صمتا حزينا، دون أن ختلص نفسها من طوقه،  محامه وأطرقت

كانت تسعد بذلك، بل تريده أن يضغط عليها أكثر، أعاد السؤال وقد 

 :شرة جيدها أنفاسه احلارةلفحت ب

 هل لي أن أعرف ما يزعج محاميت؟ -

 :مدت يديها إىل ذراعيه تفكهما وقالت

 .مل تعد تبالي بنا -

 :رد العربي املوستاش مداعبا دون أن يفك ذراعيه

 .متلكين حب امرأة أخرى -

 :ردت بغضب رافعة صوتها

 .خالك متزح، أجل يف حياتك امرأة أخرىأال  -

ي املوستاش من أعماقه، وغشيه خدر، وراح يطرح على واهتز العرب

هل علمت بعالقته مع سوزان؟ وكيف علمت؟ : نفسه أسئلة سريعة

 :وسريعا أبعد الشكوك عن خياله وقال

 .وما املانع يا محاميت؟ أحل اهلل لنا أربعا من النساء -

 :وقد ختلصت منه محامه قالت

العرش لنعيش حبنا، ولكنك تزوجت مشاكل ال تعنينا، فررنا من  -

 .فإذا بك تغرق يف هموم ال نهاية هلا

تنفس العربي املوستاش الصعداء، تقدم منها طوقها بذراعيه، داعبت 

 :أصابعه ضفريتها، ضغطها إىل صدره، وقال
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 .الجيوز التخلي عن الوطن حني حيتاج إلينا -

وتركها فأسرعت تعد العشاء، وجلس هو على حصري احللفاء يطرح 

 :على ظهره يداعب عضوه التناسلي مرددا بغنةصغريه 

 .بشارتي.. بشارتي، بشارة.. بشارة -

 مامهوماكاد حتى عاد يعتدل يف جلسته وراح يشرح بنربة العارف حل

وضع اجلزائر وواجب اجلزائريني حنو وطنهم الذي حيلمون به حرا، 

يف صمتها تلتقط كل ما يقوله، وحتس بالفخر وقد  محامه واستغرقت

 .ت أحالم زوجها واهتمامته وطموحهتغري

** ** ** ** 
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غادر العربي امُلوْسَتاْش دكانه الصغري الذي فتحه جبوار دكاكني حييم 

اليهودي لبيع املالبس القدمية ساعة بعد فتحه، وهو يالحظ نفاد سلعته، 

خملفا عيوبه وقد استوى أمام باب احملل على كرسي خشيب طويل، ماكاد 

رب حتى أصيب بالدهشة، أكثر الناس حيملون جرائد يصل مقهى الع

وكتبا بالعربية وينكبون على قراءتها، حتى عالل القهواجي ونادله بشري 

اللذان ال حيسنان حتى كتابة الواو األعور، ما الذي حل باملدينة؟ أغلب 

الناس أميون ال يقرأون وال يكتبون، على طول الشارع املؤدي للحمام، 

والبيوت كان الناس يفعلون ذلك، ما الذي وقع دون أن أمام الدكاكني 

يدري؟ وصل احلمام، كان سي رابح ويوسف الرُّوْج يقرآن أيضا، سلم، رد 

 :يوسف الرُّوْج التحية دون أن يتوقف عن القراءة، سأل بهدوء

 عمي رابح ماالذي وقع؟ -

ل رفع فيه سي رابح عينيه دون أن يرد، واستمر يف القراءة، وجه السؤا

 :إىل يوسف الرُّوْج بغلظة
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حل بالناس، ما  الروج أرجوك ما الذي وقع؟ اجلميع يقرأ، ما الذي -

 الذي حل باملدينة؟

 :طوى يوسف الرُّوْج اجلريدة وقال

يا رجل أمل نتفق على أن منارس القراءة بالعربية جهارا يف هذا  -

 ...اليوم

 :  قاطعه العربي امُلوْسَتاْش مواصال

 .رنسيني، علي اللعنة نسيتإغاظة للف -

 :واندفع يدخل احلمام، فأوقفه سي رابح

 إىل أين؟ -

 .إىل احلمام آلتي جبريدة -

أخرج سي رابح من حتت برنسه حزمة من اجلرائد وسلمها إليه، قلبها 

 :فاختار واحدة وأرجع إليه البقية، فتحها عن آخرها وانطلق مرددا

 .رأها جهرا وعالنيةسأذرع شوارع الفرنسيني واليهود، وأق -

كان ذلك اليوم مشهودا، حني اتفق اجلميع على قراءة الصحف 

والكتب بالعربية، عالنية أمام الفرنسيني يف الشوارع والقطارات 

واحلافالت واملؤسسات تأكيدا على االنتماء، ورفضا هليمنة فرنسا ولغتها، 

قاؤنا هنا ب: "مما أثار دهشة املستعمرين حتى أن ماران صاح يف زمالئه

 ".مسألة وقت الغري

 :مل يبتعد العربي امُلوْسَتاْش كثريا حتى أوقفه أحدهم الهثا، وقال 

 .منذ ساعة وأنا أحبث عنك، سوزان يف البيت تنتظرك -

 :سوزان، وارجتف كل اجلسد شوقا وحنينا، طوى اجلريدة يف جيبه، وقال

 .سوزان.. سوزان -

دخل احلديقة، ثم البيت، وجدها ومل ينتظر ردا منه، واندفع مهروال، 

كانت أنيقة، شاحبة اللون، كشجرة ربيع فقدت أزهارها واقفة تنتظره، 
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 :تسمر أمامها مضطربا كاملذنب، وقد طأطأ رأسهفجأة، 

 .احلمد هلل على عودتك أمريتي -

 :تبسمت وقالت

 .ولكين لست وحدي -

فع وتطلع يبحث عن غريها، ومدت سوزان رأسها إىل السرير، فاند

يبعد الغطاء ويرى صبية ختلد للنوم، طبع على خدها قبلة ورفعها بني يديه، 

 :قائال

 !ما أحلى سوزان الصغرية !اهلل ما أحالها -

 :وهي تنظر إليها  قالت سوزان 

 .سأتركها أمانة عندك، حتى أعود، سأستل قلبك إن أهملتها -

 :نظر إليها وقد ترقرقت عيناه وقال

 .انة عندي؟ إنها ابنيتابنيت ترتكينها أم -

 .وهي ابنيت أيضا -

 :رد وهو يعانقها

 .ي وكل ما أملكوذاك دافعي القوي لالعتناء بها، دونها روح -

 :قبل الصغرية ثانية وقال

 .سأمسيها حورية -

 :سكت حلظات ينتظر ردها لكنها مل تعلق، واصل

 .ال أريدك أن تبتعدي عنا -

 .قبل أن يتفطن إليك أحدسفري ضروري اآلن، ارحل، هيا ارحل  -

 ،عانقها حبرارة، قبلها جبنون، قبلت ابنتها آلخر مرة، واندفع خارجا بها

ناظرا خلفه خيزن من مالمح سوزان يف ذاكرته، مسعها وهو يبتعد، توصيه 

 :باكية

 .إنها أمانة يف عنقك -
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ماكاد يبتعد أمتارا عن البيت حتى شاهد فرانكو يعود مع صديقه 

 :لكه الغضب، ردد العربي امُلوْسَتاْش يف سرهماران، وقد مت

 .اللهم حفظك، لقد عاد اخلنزير -

بعد دقائق كان العربي امُلوْسَتاْش يقف أمام بيته يعد نفسه لدخوله، 

مرتددا خائفا، يكرر ابتالع ريقه، وميسح براحة ميناه على فمه، دخل البيت 

إليه تسأله مادة  تراه حتى أسرعت محامه مفتعال فرحا مندهشا، وماكادت

 :يدها حنو ما حيمل

 ماهذا؟ -

 :رد وهو يضغطها إىل صدره كأمنا خياف عليهما

 .، بنتا، نعم بنتامحامهلقد رزقنا اهلل بنتا يا -

العجب والدهشة وهي متد يدها فتحمل الصغرية،  محامه ومتلك

 .والعربي امُلوْسَتاْش يقلب عينيه فيها داعيا يف سره بالسرت

 ه احللوة؟ما قصة هذ -

 .وتلعثم العربي املوستاش، وهو يطل على الصغرية

 .حلوة، نعم حلوة كالقمر، اللهم بارك فيها واحفظها -

 :نظرها يف تعجب وقالت محامه نقلت فيه

 ماقصة هذه الصغرية الشقراء؟ -

جلس العربي امُلوْسَتاْش على مقعد خشيب صغري، وركز ناظريه على 

 :األرض مظهرا حزنا وقال

جدتها هذا الصباح مرمية يف الشارع، حني محلتها إىل عمي رابح و -

 .أستشريه يف أمرها نصحين برتبيتها

 :وقالت باستغراب محامه بدا التعجب على وجه

 تربيها؟ -

 :رد باضطراب
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نعم نربيها، قال لي عمي رابح سيعطينا اهلل أجرا عظيما، وذكر لي  -

 .يمأن أقرب الناس يف اجلنة للرسول كافل اليت

 :جلست على األرض قريبا منه والصغرية يف حضنها وقالت

 .لعلها لقيطة -

الال أبدا، هلا أم وأب، أقصد يستحيل أن تكون لقيطة، تعرفني أن  -

اجملاعة تعصف هذه األيام بالناس، مل جيدوا ما يأكلون، صاروا يتخلصون 

 .من أبنائهم

 :وأبعد الغطاء عن وجهها وقال

مبجرد أن رأيتها دخلت قليب، لقد أحببتها وأرجو انظري إنها حلوة،  -

 .أن حتبيها

، فتنفس الصعداء واستمر يدعو اهلل يف سره أن تتقبلها، محامه قبلتها

 :مبتسمة وقالت محامه نظرت فيه

 .سأربيها شرط أن نزوجها البننا بلخري -

 .ال ال، إنها أخته استغفر اهلل -

 :حام الشك يف قلبهاوقد  محامه قاهلا مضطربا متذبذبا، سألت

 ؟...أخته، أخته -

 .رد وقد حاول التحكم يف اضطرابه

 .نعم ستصري أخته سترتبى معه، سيكربان معا يف رعايتك ورعاييت -

خرج العربي امُلوْسَتاْش تسكتها، و محامه ارتفع بكاء الطفلة، فانصرفت

يبحث عن سي رابح البد أن خيربه بهذه املشكلة، البد أن ال تتناقض 

اليت بقيت جالسة مناغية الصغرية، مقلبة كالم زوجها  محامه قواهلما أمامأ

 .يف نفسها بني الرفض والقبول

قريبا من البيت كانت شاحنة، تتقدم ببطء شديد، لفت انتباهه صوت 

يعرفه يرتفع منها مناديا عارضا سلعته من اخلضر والفواكه، إنه صوت 
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خالف جيلس يف عربتها بني أكوام خالف التِّيَقْر، أسرع يطل عليها، كان 

اخلضر والفواكه، يرفع صوته عاليا مرة، ملبيا طلبات الزبائن مرات أخرى، 

توقفت الشاحنة حلظات أمام البيت، ثم احندرت مبتعدة، تابعها العربي 

إنه يستفزني، هل خيطط لشيء ما؟  ثم عاد : املوستاش بعينيه، وقال يف سره

تحصينات اليت أضافها على اجلدران من جديد إىل البيت، تأمل ال

اليت راحت تضغط إليها بلخري وحتمل حورية  محامه واألبواب، وراح ينبه

يف حضنها، محل عصاه اليت ظلت معلقة على اجلدار مذ جاءت معه من 

، وخرج إىل احلمام باحثا عن سي محامه عرشه ذات سنة وهو يفر حببه مع

 .رابح ليخربه بأمر الصغرية

 ** ** **** 

 

14 

حني أخرب العربي امُلوْسَتاْش سي رابح بأمر الصغرية، أشار عليه أن 

دون أن تشعر، ومل يعرتض العربي املوستاش،  محامه يسجلها على أنها ابنة

بل أسرع يف الصباح الباكر يفعل ما أشار به سي رابح، وهكذا سيضمن 

خطفه املوت  محاية ابنته الصغرية، ومينع وقوع زواج بينها وبني أخيها إن

 .احلقيقة محامه فجأة دون أن تعرف

 :وكان القلق باديا على مالمح العربي املوستاش، سأل سي رابح

 .هل أنت خائف من افتضاح األمر؟ ال ختف -

 :مل يرد العربي امُلوْسَتاْش وبقي سارحا، سأل سي رابح

 ما يقلقك؟ -

 :توقف العربي امُلوْسَتاْش صامتا حلظات ثم قال

من سوزان أنها ستغادر إىل أوروبا، عندها مهام هناك جيب فهمت  -

 .أن تقوم بها، رمبا ستزور أمها يف فرنسا ثم تسافر ألملانيا
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 رافقتها السالمة، هل يف ذلك ما يقلقك؟ -

.. أخشى أنها مل تذهب، شاهدت فرانكو يعود إىل البيت غاضبا، رمبا -

 ..رمبا

 :قاطعه سي رابح

 . هي أذكى منه، يظهر أنه عنيف، لكنه غيبرمبا قتلها؟ ال ختش،  -

وسكت داعيا العربي املوستاش للسري معه باجتاه حمل أمقران، واندفع 

 :إىل جانبه دون أن يعرتض أو يعلق، قال سي رابح

 .البد من االجتماع بيوسف الرُّوْج لتقييم األوضاع -

ه أمر واستمر العربي امُلوْسَتاْش يسري إىل ميينه الزما الصمت، يشغل

 .الصغرية، وأمر سوزان

يوسف الروج يعمالن على تركيب حدوة ويف احملل وجدا أمقران 

حلصان أبيض، بدا البشر على سي رابح وقال، موجها احلديث ليوسف 

 :الروج

 .وأخريا وجدت عمال مناسبا، قوة عضالتك ال تصلح إال للحدادة -

 :ضحك يوسف الروج وقال

 .ة ألروض جنود فرنساإني أتدرب على ترويض األحصن -

 :علق العربي املوستاش

 .أرأيت يا عمي رابح؟ لقد صار يوسف الروج ينطق باحلكمة -

يوسف صدقت يا: حرك سي رابح رأسه موافقا، وهو يردد يف نفسه

 .علينا مجيعا أن نستعد لذلك

جيلس قريبا منهما يف عمله، وراح أمقران منهمكا استمر يوسف الروج 

 :لعربي املوستاش عينيه يف الشارع وقالرفع ابلباس عمله، 

 .إنه سي اهلادي لقد عاد من العاصمة -

واشرأبت إليه األعناق، قام سي اهلادي وبقي واقفا حيث هو يضع ميناه 
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على كتف أمقران، كأمنا يتعجل وصول سي اهلادي الذي ماكاد يسلم حتى 

 ينيه هلفةراح أمقران يرتك له مكانه للجلوس، وراح سي رابح يسأل ويف ع

  .معرفة األخبارإىل 

 عدت بسرعة، أية بشرى حتملها إلينا؟ -

 :فاندفع سي اهلادي يقول

احلمد هلل لقد أعلن أمس اخلامس من شهر ماي بنادي الرتقي  -

بالعاصمة عن تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وقد أسندت 

 .نائبا لهالرئاسة لعبد احلميد بن باديس، واختري اإلبراهيمي 

 :علق يوسف الرُّوْج مقاطعا وقد أكمل عمله

أنا شخصيا كرهت مثل هذه اجلمعيات، مع تقديري الكبري  -

لعلمائنا، النضال ياإخواني حيتاج إىل تضحية، واالستعمار اليفهم إال لغة 

 .القوة

ظهر االستياء على سي اهلادي من مقاطعة يوسف الرُّوْج، فقال متوجها 

 :بنظره لسي رابح

 .الشيء يقتل مسريتنا يا عمي رابح أكثر من التهور -

 :أمسك سي رابح بيدي يوسف الرُّوْج وسي اهلادي، وقال

أنتما وحنن مجيعا، كأغصان شجرة واحدة مهما تشعبنا نرجع ألصل  -

 .واحد، ونسعى إلنتاج مثرة واحدة

غشي الرضى قلوب اجلميع وهم يستمعون هلذا التشبيه اجلميل، قال 

 :الروج وهو يعيد مسح يديه جيدايوسف 

صدقت عمي رابح، أنت حكيم فعال، لكن هل تعتقد أن  -

االندماجيني من أمثال فرحات عباس وابن َجلُّول وسعدان فروع من هذه 

 الشجرة أيضا؟

 .نعم هم من هذه الشجرة -
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 :قاطعه أمقران مشريا بيديه

 .سنقطع هذه األغصان اليابسة -

 :سي رابحضحك اجلميع مؤيدين، رد 

إذا كانت يابسة كما قلت ستسقط من تلقاء ذاتها، الطبيعة ترفض  -

 .امليت

 :قال سي اهلادي مغريا جمرى احلديث

لكن الناس يتداولون أفكار فيوليت، أو ما مسي مشروع  فيوليت  -

(Maurice viollette.) 

 :نظر إليه اجلميع مستفهمني، قال العربي امُلوْسَتاْش ساخرا

 اللعني موريس فيوليت؟ومن هذا  -

 :قال يوسف الرُّوْج

 .، وملاذا تسأل عن حقيقته؟ املهم مامشروعهاملستعمرأحد كالب  -

 :واصل سي اهلادي وهو يقرأ من صحيفة فرنسية أخرجها لتوه من جيبه

فيوليت هو أحد الغيورين على فرنسا، لقد صرخ يف قومه  -

ائر سيقضي على مستقبل إن استمرار ظلم الفرنسيني يف اجلز: الفرنسيني

 ...اإلمرباطورية الفرنسية يف إفريقيا، ولذلك

 :قاطعه سي رابح

 .وأخريا بدأوا يعرتفون أنهم ظلمة -

 :علق أمقران

 .فلريدوا احلقوق وليخرجوا من أرضنا -

رفع سي اهلادي عينيه يف اجلميع كأمنا يطلب منهم االستماع دون  

 :مقاطعة وواصل

قاء يف أرضنا، ومن ذلك إلغاء احملاكم اخلاصة هو يقدم إصالحات للب -

 .باجلزائريني، وتأمني نفس حقوق وواجبات الفرنسيني لبعض اجلزائريني
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 :سأل العربي املوستاش

 وماذا يقصد ببعض اجلزائريني؟ -

 :أجاب سي رابح سريعا

النخبة والنواب والقياد، أي أتباع فرنسا، واملوالون هلا، من الذين  -

 .دجنهماستطاعت أن ت

انصرف سي اهلادي وسي رابح مودعني، وجلس أمقران جبانب العربي 

املوستاش بعد أن ودعهما يدس الشمة حتت شفته، وعاد يوسف الروج إىل 

 :عمله، قال أمقران

 مارأيك يالعربي يف هذه اجلمعيات؟ ويف مشروع فيوليت؟ -

 إىل آخر الشارع راح العربي املوستاش ميد نظره، وقد شاهد صاحل

 :القاوري ينحدر باجتاههم، قال وقد أشرق وجهه

 . أريأت إنه صاحل القاوري أرجو أن تعينين عليه -

 :رد أمقران وهو ينفث ما التصق بشفتيه، ثم ميسحهما بظاهر يده

 .دعك من النجاسة -

ولزما الصمت وهو يصل إليهما متأبطا اجلريدة دون أن يغادر غليونه 

 :ه اجلميع وعلق العربي املوستاشفمه، وماكاد حييي حتى نظر في

مثل هذا بالضبط يا أخي أمقران، هنيئا لك ستصري فرنسيا كمن  -

 .سبقك من اليهود

 :وفهم صاحل اْلَقاْوِري سريعا أنه يقصد مشروع فيوليت، قال بتعال

قلت لكم ألف مرة، إن االستقالل عن فرنسا مستحيل، بل هو  -

 .ظالم اهلمجية جرمية ألنه هروب من نور احلضارة إىل

 :ضحك العربي امُلوْسَتاْش وقال

 .إذن هنيئا لك نور احلضارة -

 :رد صاحل اْلَقاْوِري سريعا، وهو ميص من غليونه وينفث دخانه عاليا
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نعم هنيئا لكل النخبة من أمثالي، ومعنى هذا أن عدد اجلزائريني  -

حب الفرنسيني يف اجلزائر سيكون موازيا لعدد املعمرين، وهذا سيس

صالحية احلكم من أيديهم، وسوف نعمم التعليم على اجلميع، ومعنى 

ذلك أن أبناءكم وأحفادكم سيحصلون أيضا على اجلنسية الفرنسية، 

 .وهكذا سنتحرر من االستعمار الفرنسي

 :قال أمقران كأمنا ميثل دور صاحل الَقاْوِري

غتنا نعم سنتحرر من االستعمار الفرنسي لنصري مجيعا فرنسيني، ل -

الفرنسية، ودولتنا فرنسا، وعلمنا ذو األلوان الثالثة األزرق واألمحر 

 .واألبيض

خرية، واندفعا يضحكان، أضاف صاحل وصفقا معا إمعانا يف الس

ه خاصة العربي املوستاش الذي ظل يركز ومالقاوري متعمدا إزعاج خص

 .، رافعا صوته ليسمع يوسف الروجفيه عينيه

 .قى وجهلة، عليكم أن ترضوا بالرتبة الثانيةأنتم مثال ألنكم مح -

ودفعه العربي املوستاش بعيدا حتى كاد يسقط، وماكاد يتماسك حتى 

 :شامتا راح يهرول مبتعدا مرددا

 ...محقى جهلة، محقى جهلة...  -

وهرول خلفه العربي املوستاش، فخنقه بقوة، حتى تهاوى إىل 

يوسف الروج الذي محله بني يده األرض،وراح جيره إىل احملل، طالبا مساعدة 

 . بسهوله، وأدخله احملل فطرحه فوق طاولة حديدية

اختطف العربي املوستاش منجال معلقا باجلدار، وراح يفك أزرار 

 :سرواله وهو يصيح مستغيثا، قال العربي املوستاش

سنطلق سراحك إن كنت خمتونا، وإال سأقطع اآلن ُقلفتك أيها  -

 .اخلبيث لتصري كالرجال

 :قال يوسف الروج، وهو يشد رجليه وجذعه
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 .إنه خمتون، دعك من اللعني -

ال واهلل إنه ليس خمتونا كالرجال، دعين أقص له كل شيء مادام يشبه  -

 .النساء

قاهلا العربي املوستاش، ثم اكتفى أن بصق على عضوه التناسلي مرتني 

 :وهو يقول

 .تفوه تفوه عليك اللعنة يا شبيه النساء -

لق سراحه، فانتفض كالطائر املرعوب، محل غليونه وجريدته، وأط

 .واندفع بعيدا يشتمهما، وقد غرقا يف الضحك

يرده إىل احملل، وهو ال يكاد  ومل يسر إال خطوات حتى أسرع إليه أمقران

يوسف الروج جيلسه ويقبل رأسه  راحيهدأ يقذف حبمم الشتائم املقذعة، 

 :حماوال ترضيته

 .ح معك ال غري أنت صديقنا وأخونايارجل حنن منز -

 .ولكنكم همج، همج -

وهدأ فوق كرسيه وظهر على وجهه رضى جتاوز به غضبه الشديد، 

سريع الغضب سريع الرضى، وصاح أمقران يف  ،وهي عادة صاحل القاوري

 .العربي املوستاش آمرا وهو يقف داخل احملل

 .هات لسيدك قهوة -

جهه، وأسرع يصب له قهوة ويقدمها و سود اهلل :املوستاش متتم العربي

ه، فوضع صاحل القاوري رجال على أخرى مزهوا بانتصاره عليهم وراح إلي

وهو يرشف القهوة، يتحدث عن أمه اليت تربت مع الفرنسيني وال جتيد 

، وستزور إال الفرنسية، ولكنها من أشد الناس حمافظة على شعائر اإلسالم

 .اهللالبيت احلرام هذا العام إن شاء 

مساء كان العربي املوستاش وأمقران يف مقهى العرب جيلسان متقابلني 

على كرسيني قدميني دون طاولة، وهرع إليهما البشري بقهوتني، يف انتظار 
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أن تصلهما الضامة، وماكادا يرشفان حتى وقف عندهما عالل القهواجي 

 :على غري عادته، رفعا إليه رأسيهما، وسأل أمقران

 ؟ خريا عالل -

 :وأخرج من جيبه رسالة سلمها للعربي املوستاش، وقال

 .وصلتك هذا اليوم -

مل يسأل العربي املوستاش عن مصدرها، ولكنه وضع الفنجان على  -

 .األرض وراح يفض غالفها، وراح أمقران يتابع ما كتب عليها

 :سأل العربي املوستاش

 .مطلقا مل تأتين رسالة يف حياتي ؟من تعتقد أنه أرسلها إلي -

 :رد أمقران مداعبا دون أن حيول عينيه عن الرسالة 

 .أنت اآلن رجل مهم، وال بد أن يصلك ما يدل على ذلك -  

تاهت عينا العربي املوستاش يف أسطر الرسالة اليت مل يفهم منها شيئا، 

 :لقد كانت بلغة فرنسية، فقال

 .إنها مكتوبة بلغة اليهود، خذ اقرأها -

شماله دون أن يغادر فنجانه ميناه وراح يتصفحها تسلمها أمقران ب

 :حلظات ثم قال

 .إيه ياالعربي إنها رسالة حب -

 :وقال مبتسما املوستاش جحظت عينا العربي

 كالتمر على مريم العذراء؟ ماهذا احلب الذي راح يتساقط علي -

ومد أصابعه إىل طرف الرسالة يتأملها كأمنا يستنطقها، لكن أمقران 

 :يقول صدمه وهو

 .لألسف، إنها رسالة تهديد لك -

وتغريت مالمح العربي املوستاش، فوضع الفنجان مرة ثانية بعد أن 

 :محله وغرز عينيه يف الرسالة
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 ماذا تقول، تهديد؟ من يهددني؟ وملاذا؟ -

 :قال أمقران، وهو يرشف بقلق من فنجانه

 .امسع أقرأ لك -

 :وراح يقرأ

إشفاقا عليه ألن يف قلوبنا رمحة، هذه  لقد خطفنا الصغري ثم أعدناه -

 .، بل خنطفك معها أيضا، عليك أن تكف عن محاقاتكمحامه املرة سنخطف

 :وسكت أمقران، فعلق العربي املوستاش

 محاقاتي؟ ماذا يقصدون؟ -

 .لست أدري -

 .رد أمقران ممططا شفتيه، فقال العربي وقد غشي القلق حمياه

 ...ان؟ أمهل تراهم يقصدون عالقيت بسوز -

 :قال أمقران مقاطعا

 ...رمبا، ورمبا يقصدون نشاطك ضد فرنسا، أو -

 :اندفع العربي مقاطعا

 ...أال تعتقد أن صاحل اخلنزير هو الذي بعثها؟ أو خالف التيقر؟ أو -

وتالعبت بهما أمواج الظنون يف كل اجتاه، ثم نهضا، اجته العربي 

وجه األرض، وراح أمقران باجتاه  املوستاش إىل بيته، تتسابق قدماه يف صفع

 .احلمام

** ** ** ** 

 

15 

دخل سي رابح حمل العربي املوستاش لبيع املالبس املستعملة، وجده 

أحسن حاال، لقد استوعب العاصفة اليت هبت على قلبه من أعماق 

الرسالة اجملهولة، مل يدم جلوسهما طويل حتى خرجا خملفني عيوبة يف احملل، 
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صخب وضجيج داخله، أسرع  ماتناهى إىل مسعهمام، قريبا منه اجتها إىل احل

كاد يسقط لوال أن اجلدار سنده، يلجه، صدمه شاب خيرج متقيئا، سي رابح 

وقد متلكته الدهشة جره العربي امُلوْسَتاْش بعيدا، ثم أعاده داخل احلمام، 

بح أمر سي راإنه محو لقبايلي، آه يامحو الطيب أين كنت طول هذه املدة،  

اخلدام بأخذه داخل احلمام ليغتسل ويغري ثيابه، ماكاد خيرج حتى حتول له 

 :سي رابح إىل جالد يصفعه ميينا حتى إذا ترنح تلقاه بالشمال، صارخا فيه

 مل تذل نفسك يا محو؟ مل تفلس أموالك أيها التعيس؟ -

وتدخل العربي امُلوْسَتاْش يبعده عنه، وخيتفي به، كان لقاؤه حبمو 

ايلي مفاجأة كبرية، لقد افتقده منذ سنوات، أوصاه آخر مرة التقاه فيها القب

 .مامهبعرش أوالد سيدي علي بأن يأتيه ببعض أغراض الزينة حل

أقيمت حلمو القبايلي حماكمة يف حمل أمقران، حيث كان  يف الصباح

يستضيفه من حني آلخر هو ومحاره كلما وفد على املدينة للتبضع، سأله 

 :أمقران

 أين غبت كل هذه املدة حتى نسينا مالحمك؟ -

 .  أطرق َحمُّو القبايلي حزينا، وراح يسرد ظروفه وظروف أسرته الصعبة

 :وعلى حمياه تعاطف معهقاطعه سي رابح سائال 

خلفت و، أنت شاب طيب، ماالذي دفعك للسكر يامحو ياولدي -

 عائلة تنتظر إعالتك؟وراءك 

رف أنه أخطأ حني سكر، وأخطأ حني بقي َحمُّو مطرقا وامجا، هو يع

قصد بُسكره احلمام، تعود أن يدخل مدينة سطيف كل مساء أحد، ويتبضع 

يوم اإلثنني، ثم يبدأ رحلته من جديد إىل القرى، دافعا محاره أمامه، ينقل إىل 

األطفال يف صندوقيه احللوى، وإىل النساء ما خف من أدوات الزينة، وقد 

ن احلب والتقدير، يأكل يف أي بيت صادفه فيه حظي عند اجلميع بكثري م

وقت طعام، ويبيت حيثما حل، بل ويقوم بنقل أسرار الناس ورسائلهم 
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وأخبارهم، وهو على طيبته ال ميلك نفسه أمام إغراء اخلمرة حني يدخل 

، متجبنا يف كل مرة حتى ينفق كل ما مجع من مال، املدينة، يشربها ويدمنها

 .يبيت يف محامه وأمقران الذي يودع عنده السلعة أن يراه سي رابح الذي

ماكادت الشمس تكمل شروقها حتى التقى اجلميع مرة ثانية يف حمل 

أمقران، الذي كان جيلس إىل جوار سي رابح، نظرا مليا يف أمقران الذي 

 :كان يقف صامتا وقال

عمك رابح حمق فيما فعل وفيما قال يامحو، تركت أهلك وأسرتك  -

 ن تعمل، أن تتزوج، أتريد أن ختسر َتَسْعِديْت؟من أجل أ

 :وَكَمْن ُبعث إىل احلياة انتفض يف مكانه وقال

كنت أحلم أن تكون زوجيت، لكن يستحيل أن يقبل بي أبوها، أنا  -

 .فقري، كل اجلهد الذي بذلته مل أوفر به شرط الزواج

 :وقالاقرتب سي رابح منه، جلس جبواره، وضع ذراعه على كتفه 

البأس، ال حتمل هما، لقد تضامن اجلميع ومجعوا لك ما حيقق  -

 .حلمك يف الزواج، استعد سنسافر اآلن إىل قريتك

طا، قال أمقران وهو يعطيه يقام نشتغريت مالمح محو حتى أشرقت، ثم 

 :ورقة نقدية

 .  خذ هذه، اشرت بعض األغراض ألسرتك -

ْرِتيالْن صعبا شديد بعد ساعة انطلقت السيارة، كان الطريق إىل بين َو

وكانت مظاهر البؤس والفاقة صارخة يف  مير عرب اجلبال والوديان، االلتواء،

كل مكان، أرض جمدبة، وأنعام جف منها ماء احلياة، وبشر شعث ُغرب عراة 

 .أو يف أمساهلم البالية

 :قال أمقران حبسرة

 هل رأيتهم، اجلفاف ميتص احلياة يف كل مكان؟ -

 :رد سي رابح
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مظاهر الفقر ال حتتمل، املئات من سكان القرى نزحوا إىل املدينة،  -

 .وحنن لسنا أفضل منهم

 :قال يوسف الرُّوْج وكان يسوق السيارة

احلل يف االستقالل، هذا الشعب جيب أن يتحرر، وعليه أن يضحي،  -

 .من رغب يف ُحسن الوشم عليه أن يصرب للدم، ال وشم دون دم

اْش وهو يتأمل مظاهر بائسة ألناس حيدقون ببالهة قال العربي امُلوْسَت 

 :يف السيارة

 وهل تعتقد أن الناس ال يعرفون ذلك وال يرغبون فيه؟ -

 وماذا ينتظرون إذن؟ -

 :رد يوسف الرُّوْج بصوت عال وقد بدا عليه الغضب، قال أمقران

لقد جرب أجدادهم من قبل ومل ينالوا إال اخليبة واملوت والنفي،  -

 .البد هلا من زلزال جبارفرنسا 

 :وغري العربي امُلوْسَتاْش دفة احلديث

أرسلت البارحة الطاهر إىل قريتنا ليطلع على أخبار األهل، مرت  -

 .أشهر مل يصلنا عنهم خرب وأخشى أن تكون اجملاعة قد أتت عليهم

ووجد محو القبايلي الفرصة ليتحدث حديث العارف عن تلك القرى 

ا وأسرارها، وفاجأ اجلميع وهو يعيد عليهم ما طلبه والعروش وعن أبنائه

منه الزيتوني والقايد عباس معا، وعن املال الكثري الذي أخذه من القايد 

 .، وأنه لو أراد أن يبيع ذمته حلقق حلمه يف الزواجعباس دون أن يعود إليه

بقدر ما كان العربي امُلوْسَتاْش يتابع احلكاية بشغف، كان خياله حيلق 

دا مع الطاهر يف رحلته، فعال كانت اجملاعة بعد سنوات اجلفاف قد بعي

ضربت البالد كلها، وفقد الناس أبسط ضروريات احلياة، حتى جلأوا إىل 

شرب مياه الوديان اآلسنة، وأكل النخالة وجذور بعض النباتات، وصارت 

كسرة الشعري عندهم حلم األسر امليسورة، أما القمح فقد نسي كثري من 
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 .اس طعمه، وراحت أنعامهم تفنى وتزول وقد أرهقها اجلوع واملرضالن

 وهو يف املدينة،  كانت مثل هذه األنباء السيئة تصل مسمع الطاهر

لكنه أبدا مل يكن يتصورها مبثل هذه الفداحة، حني وقف على تل الغربان، 

تراءت له القرية كسراب بقيعة، حتى جدران الطوب واحلجارة ذبلت، 

اَبة سيدي علي أفلت، حتى تراب األرض احرتق، لو اندلق عليه حتى ُقرَّ

البحر المتصه يف حلظات، جال ببصره، مل يصل أنفه إال رائحة احلرائق، ومل 

يصل مسعه إال أنني األرض، لقد ُشنقت ألسنة كل الطيور، اندفع نازال 

يقلب عينيه يف جنبات القرية، حركة بطيئة هنا وهناك، تظهر ثم ختتفي 

ة، مل ير قطعان األغنام والبهائم وأسراب الدجاج اليت كانت متأل املكان فجأ

حياة، وصل البيت، من خلفه ظهر سامل يسوق أمامه محارا ضعيفا حيمل 

: عليه قربة ماء مألها لتوه من احلاسي، احتضنه ويف عينيه لوم كأمنا يقول له

رهقا غائر العينني لقد فررمت بأنفسكم وتركتمونا لقدرنا احملتوم، بدا سامل م

 :باهت اللون، أسرع الطاهر حيط الِقْربة عن ظهر احلمار، علق سامل

 .امتصصتها من ثدي األرض اجلافة امتصاصا -

ظهرت أمامه جمموعة من الصبية وقد غارت عيونهم وانتفخت 

بطونهم، مجيعهم حفاة، بعضهم يسرت جلده خبرقة أو خرقتني، الحظ ترحيبا 

كأن ظهور الطاهر أعاد إليه الروح، راح يسأله عن شديدا من الزيتوني 

العربي امُلوْسَتاْش وخليفة وسالفة الرومية، وعن األحوال عموما، دس سامل 

 :يف ميني الزيتوني أوراقا نقدية وقال

هذه أرسلها إليك العربي املوستاش، واألوضاع ال تبشر خبري، البالد  -

 .مقبلة على فوضى قد تأكل األخضر واليابس

 :ابتسم الزيتوني وقال

لقد استوىل بارال على كل أراضينا، كل وهل بقي أخضر أو يابس؟  -

داهمنا البارحة عدد  وقدشرب نستصلحه يبتلعه، خالقا آالف األعذار، 
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ضخم من اجلنود، صادروا كل ما منلك، نزعوا حتى الربانس من فوق 

لثورة، ولنحرتق ، فلتكن ابينأجساد الرجال، الوضع ال يطاق يا الطاهر يا 

 .وحنرق أعداءنا

أقبلت الَعْلَجه بنت امَلكِّي، مل تكن حتمل إبريق القهوة كما تعودت، 

يف عينيها وال حتى إناء املاء، وهي اليت كان يضرب املثل بكرمها وجودها، 

كانت تدثر رأسها مَبْحَرَمتني، وقد فقدت سواد، وعلى شفتيها تشققات، 

الطاهر ومل مينحها فرصة للجلوس، سلم الكثري من وزنها، سلمت على 

 : إليها صرة قائال

 .احتاج إىل شرب قهوة -

وأسرعت خترج حاملة الصرة، وحلم اجلميع برائحة القهوة تعطر 

أنوفهم، وبطعمها يدغدغ ألسنتهم، كان العربي امُلوْسَتاْش وخليفة 

 وسالفة واجلميع قد تعاونوا على شراء كثري من األغراض اليت حتتاجها

األسرة، من حليب وسكر وقهوة وكربيت ودقيق، وأرسلوا بها إىل 

 .الزيتوني، وحني فعلوا كانوا يعلمون أنها ستوزع على البيوت القريبة

 :قال الزيتوني وقد اعتدل يف جلسته كأمنا يستعد الستقبال القهوة

 .بنت خليفة مريضة، وأخشى أن يقضي اهلل فيها أمرهسروله  -

 :لسته وقالاعتدل الطاهر يف ج

أعتقد أن إرساهلا إىل املدينة أحسن، غدا تذهب معي هي وسامل،  -

ميكن له أن جيد عمال هناك، وميكنه أن يعرض َسَرْوله على الطبيب، هناك 

طبيب يهودي ماهر، يسمى َقْج، وهناك ولي صاحل يسمى سيدي اخلري، قد 

عند ضرحيه نلتمس منه الربكة، وقد تركت الناس يستعدون إلقامة الزردة 

 .طلبا للغيث

َقْج، فعال شهرته معلومة، أما سيدي اخلري فهو سيد األولياء  -

 .والصاحلني
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رد الزيتوني، وقد اطمأن هلذا االقرتاح، فعال األحسن أن يلحق سامل 

بأخيه العربي، ومعه زوجته وأوالده الثالثة، على األقل حتى خيفف العبء 

 .عنهم

َجه بنت امَلكِّي تدخل مسرعة باإلبريق وحّول نظره إىل الباب والَعْل

 . ندفعوا يشربون القهوة وقد علت الفرحة وجوههمفاوالفناجني، 

فتحت سطيف جفنيها صباحا على املئات يعدون أنفسهم للخروج إىل 

ضريح الولي الصاحل سيدي اخلري، هو وحده ميلك بربكته القدرة على 

اس يتناقلون من كراماته ما ال إغاثة الناس، إنه حامي املدينة وأهلها، والن

يتصوره أحد، خرج الناس حيملون رايات خمتلفة األلوان، يرددون ابتهاالت 

وطقوسا، يعزفون على القصبة، ويضربون على الدف، حني جتمعوا هناك 

راحوا يذحبون األنعام، وينصبون القدور لطهو الطعام، سيأكل اجلميع أمام 

لضعفاء، وحتلق الناس يف حلقة كبرية الضريح، وسيوىل باألكل الفقراء ا

توسطها دراويش راحوا يرقصون يضربون األرض بقوة ويتصاحيون 

مهللني مكربين، راح بعضهم يلتهم اجلمر كما التمر، وراح بعضهم 

يقذف من فمه طيبا ونقودا، وتساقط بعضهم مغمى عليه وقد ظهرت 

يتمزق،  عليه عالمات املوت، وتراقص بعضهم فوق جلد الدف دون أن

وأسلم املتتبعون أمورهم ملا يقع، مؤمنني بوالية هؤالء الدراويش 

وكرامتهم، ويف املساء امتألت السماء بالسحب ولكنها مل متطر، قال 

دون أن حيول عينيه عن احلشود العائدة مندفعة  أمقران خماطبا سي رابح

 :حتمل الرايات، وتردد االبتهاالت طالبة الغوث

ي رابح أن هناك من مل خيلص النية لسيدي اخلري هل تعتقد يا عم -

 ولينا الصاحل فلم ينزل علينا الغيث؟

 :قال سي رابح وقد ملس شكا يف كالم أمقران

انتقل سيدي اخلري عن الفانية منذ قرن تقريبا، فهل تعتقد أن  -
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 األموات ميكن أن يفيدوا األحياء؟

شود الناس سكت أمقران، وسكت سي رابح أيضا، وراحا يتابعان ح

 .عائدة إىل األحياء

** ** ** ** 

 

16 

خنجرا مسموما غرسه القدر يف كبد خليفة وقلبه، سروله  مثل مرض

عن كل ماحوله، وراح يقضي معظم وقته قريبا منها، يليب نداءها فانفصل 

إىل كل شيء، وينثر حواليها عطفه وحنانه، ال يكف عن االبتهال إىل اهلل 

مه يف حياته، كأمنا يستعطف اهلل، ويرفع عينيه يف ليحفظها، مذكرا مبا قد

سالفه  أبنائها فال يقدر سد صربه عن منع انهمار الدموع اليت كانت تراها

 .الرومية فال تنبس بكلمة وإمنا يركع قلبها أمامها تقديرا ومساندة

وعادوا بها مرتني إىل ضريح الولي الصاحل سيدي اخلري، وانتقلوا بها 

تقد فيهم الربكة دون جدوى، مل يكن حاهلا يزداد إال سوء، بني مجع ممن يع

كانت الصفرة تزحف على كل جسدها، وكان املرض كأفعى ميص جسدها 

 .فيزداد حنوال بسرعة شديدة

وينتهز خليفة الفرصة حني يقوم زوجها سامل على شؤونها فينسل 

متلمسا عالجا سحريا عند كل من يعتقد أنه قادر على ذلك، مستمطرا 

الدعوات الصاحلات أفواه الصغار واملسنني والفقراء ورجال الدين، 

ووقف طويال أمام الكنيسة يهم بدخوهلا والتماس الربكة من القديس 

فيها، ومل تطاوعه نفسه يف كثري من املرات لكنه جترأ مرة ودخل يطلب 

 .ذلك

ورغم أنه مل ينم طول الليل إال أنه خرج صباحا إىل السوق ليشرتي 

با من باعتها كانت قد وصفت له لعالجها، وتقاطع وهو يعرب أعشا
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مقهى على غري عادته قصد الذي كان صاحل اْلَقاْوِري الشارع الكبري مع 

العرب، اختار طاولة يستطيع من خالهلا مراقبة كل حركة يف الشارع، 

طلب قهوة، فتح جريدة بالفرنسية وراح يتصفحها على غري اطمئنان 

حلب يف الشارع، يرفع رأسه يف كل حلظة، ويف كل مرة حيس ينقر ا وريٍّكُد

فيها بعبور شخص ما، يراوح غليونه املنطفئ بني فمه وِشماله، البد أن 

يلتقي اليوم أحد املؤيدين لنهج العلماء أو لنهج النجم، لقد جاء أخريا ما 

يدحض حججهم، وملح فجأة وهو يكاد يدس رأسه يف اجلريدة العربي 

 :يعرب سريعا، وأسرع ميد رقبته من الباب مناديا، وهو يقول امُلوْسَتاْش

 .هذا أحد احلمقى سأبدأ به -

وماكاد العربي امُلوْسَتاْش يسمع صوته حتى لبى سريعا، وقد علت 

 :وجهه الدهشة، جلس إىل كرسي جبواره حمييا، ثم بادر بالسؤال

 هل ستشرق الشمس اليوم من املغرب؟ -

، جلريدة، وقد فهم مغزى كالم العربي املوستاشلف صاحل اْلَقاْوِري ا

 :وضع رجال على رجل وقال

 .ال، ستشرق هذه املرة من بطن األرض -

 .سأل العربي امُلوْسَتاْش جبد

ليس من عادتك أن جتلس يف مقهى العرب، ياصاحل ألست من  -

، أمل تتعود على عند فرنسا، وتعمل معلما للفرنسيةالنخبة؟ درست 

 هى فرنسا بالشارع الرئيسي حيث جيلس الفرنسيون؟اجللوس يف مق

 :رد صاحل اْلَقاْوِري دون أن يتخلص من استهزائه

 .ال بأس، قررت اليوم أن أتواضع لكم، اشرب قهوة -

ورفع صوته يطلب بشري النادل الذي أسرع ملبيا، قال العربي 

 :املوستاش

 ؟هل من جديد -
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 :طوى اجلريدة ودسها يف جيبه وقال

أن أمتهل حتى يلحق اآلخرون، على األقل يوسف الرُّوْج أو أرجو  -

 .سي اهلادي

 :سأل العربي املوستاش

 ملاذا كل هذا احلرص على مجعنا، هل املوضوع مهم هلذه الدرجة؟ -

راح مطط صاحل القاوري ساقيه، ونفث دخانا سحبه بعمق من غليونه 

 :وقاليتابع سحبه ترتفع متشبثة بالسقف األسود املتهرئ 

 ...ألثبت لكم أني رجل، وذكي، ومثقف، أما -

انشغل العربي املوستاش برشف قهوته على مهل، ميد نظره إىل 

احملسب يراقب عالل القهواجي ينقر على احملسب بأصابعه الطويلة 

املعروقة، متمتما بأغنية شعبية يبدو منتشيا على إيقاعها، ورمسه العربي يف 

، ضاربا على الدف، رافعا عقريته عاهراتخياله جيلس يف جلسة مخر بني ال

 .بالغناء

وعاد صاحل القاوري إىل صحيفته يتابع أحرفها بعينيه ال غري، أما ذهنه 

فكان يستعجل البقية، هؤالء اهلمج الذين أرادوا أن حيرموا الشعب من 

 .  نور احلضارة ويقودوه على دروب شائكة من التخلف واهلمجية

ول يوسف الرُّوْج وسي رابح، اللذين وانتبه فجأة وهو يلحظ دخ

أسرعا للجلوس وقد ظهرت عليهما الدهشة، وأسرع النادل إليهما 

 :، قال يوسف الروجكالعادة بقهوتني

خريا صاحل القاوري، ماهذا التواضع الكبري؟ ستخرج الدابة اليوم ال  -

 .حمالة

 .بل سيبعث األنبياء -

عد الغليون عن شفتيه وسكت حلظات مفكرا، عدل قبعته اجللدية، أب

 :وقال
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أريد أن أحيطكم علما أن عمالقا كبريا من عمالقة النخبة قد  -

استقر نهائيا يف سطيف، وأنه فتح لنفسه صيدلية وسط املدينة يف شارع 

 (.Silague)سيالق 

 :أسرع يوسف الرُّوْج بالسؤال وقد علته الدهشة 

 .ال تقل ابن َجلُّول أو سعدان -

 :اوري سؤاله اهتماما وواصلمل يول صاحل الق

كنت معه البارحة، وأخربني أنه سيفتح مكتبه يف الغد يف الشارع  -

 .اخللفي، شارع الكاردينال الفيجري

 :قال سي رابح مقاطعا وهو يعيد فنجان القهوة إىل الطاولة

 . لن يكون إال فرحات عباس -

 :رفع صاحل اْلَقاْوِري رأسه مؤيدا وقال

لقد اختار سطيف، وقرر أن ر فرحات عباس، إنه الدكتوصدقت  -

 . يستقر بها نهائيا، هو معجب بها وباحلركة اليت نشأت فيها

 :علق يوسف الرُّوْج وهو يرشف قهوته عجال

 .جيب أن نزوره مساء -

كان فرحات عباس قد أنهى دراسة الطب والصيدلية يف اجلزائر 

عا بشكل عميق العاصمة، وكان إىل جانب ذلك شابا طموحا مثقفا مطل

 .  على آداب الغرب وثقافته، متأثرا بهما

، وقد سبقهم وحلق بهم حشد يف صيدليتهفرحات باجلميع مساء التقى 

كبري، لقد سبق اسم فرحات عباس ومواقفه من فرنسا، ومواقفه من 

احلركات األخرى يف اجلزائر، سبقت حضوره إىل سطيف اليت اختارها من 

 .بني كل املدن ليستقر بها

بدا البشر على مالمح فرحات عباس، لقد كان راضيا عن حفاوة 

الرتحاب اليت حظي بها من سكان املدينة، بل وعن معرفتهم به، وتتبعهم 



346 

 

 . لنشاطاته باجلزائر العاصمة، وتأثُِّر بعضهم بها واعتناقهم هلا

رحب فرحات عباس بالوافدين عليه، وطلب من أحد معاونيه أن يوزع 

احلاضرين، وقام صاحل اْلَقاْوِري فألقى كلمة موجزة  املشروبات على

 :بفرنسية راقية ممزوجة بكلمات عربية عامية، معرفا بفرحات عباس

ترحب بشدة بالدكتور فرحات عباس، والدكتور مدينة سطيف  - 

فرحات عباس غين عن التعريف، لقد كانت سريته العطرة تصلنا من 

 . ثانيابعيد، مبستواه العلمي أوال وبنضاله 

هز اجلميع رؤوسهم مؤيدين، نقل صاحل القاوري فيهم عينيه وواصل، 

 :وقد اشتد محاسه

وفرحات عباس من مؤسسي مجعية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا،  -

وعمل رفقة األمري خالد، ومواقفه مشرفة لتحصيل حقوق اجلزائريني من 

فرحات عباس من  أيدي املعمرين، واملطالبة باملساواة معهم، لقد خترج

جامعة اجلزائر، كلية طب وصيدلة، وأبى إال أن يفتح صيدلية يف هذه 

املدينة، ومنها سيخوض نضاله النيابي، إنه كطائر النورس، حيب احلرية، 

حيب التحليق يف الفضاء املفتوح، حيب ارتياد الشواطئ ليختار أمجلها 

 .....وأبهاها، وهذا شاطئه نرجو أن جيد رماله ناعمة و

 :قاطعه فرحات عباس وهو يرفع يده كأمنا يريد أن يوقف اندفاعه

 .أشكرك جزيال -

ثم مد يديه يف خزانة كانت يف الزاوية وأخرج نسخا من كتاب 

 :بالفرنسية، وضعها على احملسب، وقال وهو يلوح بنسخة منه

" الشباب اجلزائري"أيها اإلخوان، هذا كتابي األول عنونته بـ  -

، حتدثت فيه عن وضعية اإلنسان اجلزائري وما يعانيه 1931أصدرته سنة 

 .من قهر وإقصاء وختلف

 :وارتفع صوت من احلاضرين مثمنا
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 .بارك اهلل فيك يا سي عباس -

 :وواصل فرحات عباس

والكتاب يف حقيقته جمموعة مقاالت كتبتها يف جريدة التقدم اليت  -

ت اختذ هلا امسا كان يشرف عليها الدكتور بلقاسم بن التهامي، وكن

 .مستعارا هو كمال بن سراج، أرجو أن جتدوا فيه ما يفيدكم

يوزع كتابه على مبساعدة صاحل القاوري وشرع فرحات عباس 

 . احلاضرين الذين آثر معظمهم االنصراف

علق سي اهلادي وهو يسري عن ميني يوسف الروج يقلب نسخة 

 :الكتاب يف يده

 .قارب، واللسان شراعه من ضيع لسانه ضيع قلبه، القلب -

 :رد سي رابح

 .صدقت، كتابته بالفرنسية، وحتى كالمه العادي، ولكين ال ألومه -

 :قال العربي امُلوْسَتاْش متسائال

 ألنه درس بالفرنسية؟ -

 :توقف سي رابح فتوقفوا معه وقال

لو وضعنا قربة يف قفص قريبا من كلب وربطنا منقارها شهرا ال  -

 هل تتصورون أنها ستغرد حني نفك منقارها؟ ،ح الكلبتسمع فيه إال نبا

 :رد العربي املوستاش

 .ستنبح دون شك -

 :قال سي اهلادي

 .  وهذه النخبة نبحت وتريد أن تنقل نباحها إلينا -

 :قال يوسف الرُّوْج

وهذه هي النخبة اليت يريد مشروع موريس فيوليت أن مينحها  -

 ملن تأكدوا من ذوبانه داخلهم، أي من اجلنسية، مبعنى ال متنح اجلنسية إال
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 .صار حيسن النباح

حني تفرقوا وسط املدينة، كان العربي امُلوْسَتاْش يتجه إىل حمله يعيد إىل 

ياناس ياناس، عباس سيد الناس يرفع "ذاكرته الزمة الُبْهِلي خلضر، 

الباس، ويعلي الراس، امسه بالعني يبدا، والنفوس له تهدأ، يرفع راس 

، متسائال، هل هذا هو عباس الذي كان "نا ويعز نفوس أوالدنابالد

يقصده الُبْهِلي خلضر؟ هل ميكن هلذا الرجل املنبطح أن يعيد حقوقنا 

 املسلوبة وعزتنا املنهوبة؟

وهي تصارع املرض، ال أمل يف سروله  ثم سريعا انصرف باله إىل

يه سامل وحق شفائها ومل يعد موتها إال مسألة أيام ال غري، هذا حظ أخ

أبنائه الثالثة الذين سيجرعون اليتم صغارا، وعادت به الذكرى إىل تلك 

تنفيذا سروله  األيام اليت كان أخوه الزيتوني يلح على سامل للزواج من

 .لوصية أمه

عند باب احملل الحظ عيوبه ومسعود بولقباقب بقشابيته الدرعاء 

حفيده وقد امتزجت  وعمامته الصفراء يتكئ على صندوقه، ويقف ميينه

مسرته بصفرة وتدلت سوالف شعره على أذنيه يف غري انتظام، سلم 

 :مرحبا

أهال وسهال بعمي مسعود، واهلل زارتنا الربكة، تفضل ادخل، احملل  -

 .حملك

ختلص مسعود من قبقابيه فبدت يداه غليظتان، ومد يده مصافحا حبرارة، 

اطن كفه، ضغط يده كأمنا أحس العربي املوستاش حبدابري يف أصابعه وب

يبدي تعاطفه، قال مسعود بولقباقب وقد فطن إىل إحساس العربي 

 :املوستاش لنتوءات يده فقال متأملا

 .إيه يا العربي ياولدي، حدابري الزمان أكرب -

وخيم عليه حزن فأطرق َتعقُل اهلموم لسانه، أمسكه العربي املوستاش 
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تغشاه هو أيضا أمل حاد، ثم ما فتئ من حتت إبطيه وأدخله إىل احملل، لقد 

 :يعجل مبداراته، قال

 .إيه يا عمي مسعود، هذه هي الدنيا، تعلي وتسفل -

نظر مسعود خلفه ليتأكد من ُبعد حفيده عنه، كان جيلس خارج احملل 

 على الصندوق يضع ذقنه يف كف يده الصغرية، سارحا بعينيه، قال مسعود

 :بولقباقب

والدهم وأنا أسعى على رزقهم، لكن  تعبت ياولدي، مذ مات -

 ...الزمان يرفض أن ينقاد، حتى

 .. وأجهش يبكي

 .. امحرت عيناه

وتدحرجت دموع حارة مضطربة على خديه متسللة بني شعر حليته 

د ، ومد إصبعيه فضغط عينيه كأمنا يساألشيب الذي وقف كإبر حادة

ختتفي استحياء شرايني الدمع، ثم مدهما ثانية فنثر دموعا أخرى تسللت 

 .يف منخريه

وغيم العربي املوستاش، ثم متالك نفسه، واندفع إىل خزانة جانبية خيتار 

أحسن ماعنده من اللباس، ثم استدار إىل مسعود بولقباقب وهو يدس 

 :نقودا يف يده قائال

 .ياعمي مسعود ال حتمل هما، واهلل نقتسم أرزاقنا بيننا -

 :ربي مظهرا أنفة وهي عادتهوراح مسعود يعيد النقود إىل الع

واهلل ما جئتك لشيء سوى أن أفرغ همومي وقد صارت حبرا تكاد  -

 .أمواجه جترفين

دسها العربي املوستاش يف جيب مسعود بولقباقب، ويف املساء محل إىل 

يته مالبس ودقيقا وشيئا من اخلضر، ومن هناك عرج على بيت سامل ب

أسها وقد بدا عليه إرهاق شديد، ، وجد خليفة جيلس عند رسروله لعيادة
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صيدلية فرحات عباس ووصف له حدثه أنه قصد نشط إليه خيتلي به، 

حاهلا وأن قلبه قد متزق هلعا وهو يقرأ اخلوف من مالحمه وحركات شفتيه، 

ومل يزد أن منحه قنينة دواء داعيا بالشفاء مشريا بأخذها إىل الطبيب 

 .اليهودي قج فهو أدرى بوصف الدواء هلا

** ** ** ** 

 

18 

البد من  ،بسيارته السوداء القدمية أقبل أمقران يشق الشوارع املرتبة

وقد ، أملهم األخري يف إنقاذها من املوت ،للطبيب اليهودي قجأخذ َسَرْوله 

مل جتد معها كل العقاقري اليت استخلصت  إىل حافته،تنهار سريعا راحت 

محل خليفة ابنته بني ، يوخياء وحروز الشلوال بركة األومن األعشاب، 

، الرومية، وركب إىل جوارهاسالفه  يف السيارة تسندها اهوضعذراعيه، 

وا الطبيب َقْج وركب يف األمام العربي املوستاش، وانطلقت السيارة، وجد

ميص غليونه، أسرع حيمل معهم املريضة ويدخلون عيادته باب عند 

خطرية، إنها حالة التيفوس  العيادة، أدرك الطبيب منذ البداية أن حالتها

زائريني انتشار النار يف اهلشيم، فحص نبضها وضغطها، الذي انتشر يف اجل

أمر حبملها سريعا إىل املشفى بعد أن سلم وصفة وتفحص عينيها، و

حني أخرجوها إىل السيارة بقي خليفة واقفا كأمنا ينتظر منه تطمينا،  خلليفة،

خربه أنه أبوها، مد يديه وضغط على سأله الطبيب عن عالقته بها، حني أ

 :كتفه قائال

 .كن صلبا، حالتها ال تبشر خبري -

لكنها قضت إىل املشفى على إيقاع دعوات ملحاحة، سروله  محلت

إىل نه براثاملرض ومل يتوقف األمر عندها لقد مد حنبها يف تلك الليلة، 

م، عرش أوالد سيدي علي والعروش اجملاورة فقضى على العشرات منه
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، ومحل َعيُّوَبه إىل وزوجته واثنان من أوالد الزيتوني تويف الشيخ البغدادي

مشفى سطيف لينجو بأعجوبة، ووجد سامل الطريق ممهدا أمامه ليتزوج 

زكية اليت انتظرت طويال، وفازت بسامل راضية أن ختلف َسَرْوله املرحومة 

 .، بعد أن فقدت كل أفراد أسرتهايف تربية أوالده الثالثة

يف مقربة العرش سروله  أصر خليفة وهو واقع حتت الصدمة أن تدفن

جبوار أمها، ومل يغري رأيه فيسمح بدفنها يف مقربة سيدي اخلري إال بعد 

وبقي خليفة األشهر الطويلة يتحدى النعاس واجلوع، ضغط اجلميع عليه، 

تكلم، ويأبى أن يتكئ أو حتى جيلس إال إذا انهار، يقضي األيام الطوال ال ي

تدور عيناه يف الفراغ، حيس أن القدر خصمه أيضا، ولن يقبل باالستسالم، 

جيب أن ميوت واقفا كما مات أبوه وأخوه، ومل يقنعه كل الذين حييطون به 

وملاذا أنا بالذات يناصبين القدر : بفكرة القضاء والقدر، مرددا يف نفسه

 العداء؟ 

ئيبا شارد الذهن، لقد افرتس حزينا ك أسابيعوقضي العربي امُلوْسَتاْش 

املرض العشرات من أقاربه ومعارفه، ومازال يهدد املئات منهم، ومل تغادر 

سوزان خياله، يتذكرها يف كل وقت وحني، ويشتم رائحة أخبارها دون 

جدوى، هل استطاعت أن تفر من سطوة الوحش؟ وأين هي إذن؟ وِلَم مل 

 تلها كما كان يتوعد؟تصله أخبارها؟ هل وجدها الوحش يف بيته وق

ثم ال جيد له عزاء، إال ابنتهما حورية، فيغدق عليها من حبه وحنانه، 

وأبياَته الشعرية متغزال بها يرددها يف كل حني باكيا، وحتاصره زوابع 

شي بعيدا خارج الشوق واهلموم فيحمل الصغرية، ويقود أخاها بلخري ومي

دنيا كلها، وتتدحرج دموعه أحيانا خللوة، حيلم أن خيرج من الاملدينة، طالبا ا

 . فيمد الطفل بلخري أصابعه الصغرية ميسحها عن خده حبنان

ما أكثر ما اختلس العربي النظر يف فرانكو وهو جيلس يف حانات 

الفرنسيني أو مير عابرا الشوارع، كان حياول أن يصل إىل احلقيقة من 
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مل يكن يراه سعيدا مالمح فرانكو، مل يكن يراه غاضبا كما عهده، ولكنه 

ال  وقد راحت مشس وجهه تأفل، أيضا، كان يبدو له أقرب إىل الكآبة،

يتوقف عن احلركة طول اليوم، يزور عماله يف حقوله وبساتينه القائمة يف 

أطراف املدينة، وينتقل مع صديقيه ماران ومشعون إىل كويكول حبثا عن 

 .متأخرة من الليل الكنوز املزعومة، وال يغادر احلانة إال يف ساعة

 البد أن أطلب مساعدة سي رابح: قال العربي املوستاش يف سره

، لساُنه الذلق، وشبكة معارفه قادران على حتقيق لتقصي أخبار سوزان

األعاجيب، يكفي كوهني املوظف اليهودي بدار البلدية، كم من مرة مسعته 

األرض منذ أنا جزائري سكن أجدادي هذه : يهمس يف أذن سي رابح قائال

مئات السنني، قبل أن يأتي هؤالء اإلفرنج املالعني، وكان كلما انصرف مع 

التثق باليهودي، يقدح يف الفرنسيني أمامنا، ويقدح فينا : سي رابح قال له

أمامهم، اليهودي ال تهمه إال مصلحته وليذهب الكون كله إىل اجلحيم، 

 .وما يعنينا حنن إال أن حنقق مصلحتنا معه أيضا

سأله سريعا عن سي رابح، قال وهو  ،يف الطريق التقى يوسف الرُّوْج

 :يدقق النظر فيه

  كلنا سي رابح يا العربي، هل حتتاج مساعدة؟ -

 .الشكرا، أحتاج إىل عمي رابح  -

أجاب العربي امُلوْسَتاْش وهم باالنصراف، أمسك يوسف الرُّوْج بيمناه 

 :وراح يسري معه

 .نطينةعمي رابح سافر إىل قس -

 .متى؟ وملاذا؟ لكنه مل خيربني -

طرح العربي امُلوْسَتاْش مجلة من األسئلة دفعة واحدة وقد ظهرت على 

 :حمياه حرية

التقلق، ذهب حلضور اجتماع عقدته مجعية العلماء بشأن ظهور  -
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 .  مجعية علماء السنة

 :توقف العربي امُلوْسَتاْش ممسكا بشمال يوسف الرُّوْج سائال

 ذا اهلم، مجعية أخرى أيضا؟ فالحنا يف كثرة أحزابنا ومجعياتنا؟ما ه -

هذه طبيعتنا، ال حنسن إال االنشقاق، كل واحد يسعى أن يكون  -

 . القائد والزعيم

فرحات ولزما الصمت كأمنا جيرعان سم اإلحباط، واحنرفا باجتاه مكتب 

اء رغبة عباس، كان العربي امُلوْسَتاْش غارقا يف همومه، لكنه اجنر ور

يوسف الرُّوْج ال غري، ومل جيدا يف املكتب إال صاحل الَقاْوِري، وقد غرق يف 

كومة من الكتب الفرنسية، مبجرد أن رآهما أسرع مرحبا، كم حيلو له أن 

جيد آذانا صاغية تناقشه، وكم حيلو له أن يغيظ العربي املوستاش ومجاعته، 

وانتشى وهو يوفر له لقد سعد كثريا بقدوم فرحات عباس إىل سطيف، 

كثريا من األشياء اليت كان حيلم بها، أوهلا السند املعنوي، وهذا املكتب 

 :الذي ميكن أن يرتأس فيه اجللسات، قال صاحل القاوري

كنت أقرأ ما كتبه فكتور هيجو، هل تعرفان فكتور هيجو؟ وهل  -

 للعرب شعراء حبجم هذا الرجل؟ رمبا ليس للعرب شعراء، قرأت أن هلم

 .عنرتة بن شداد هذا الفارس األسود

 :وحني مل جيد ردا اندفع مغريا دفة احلديث، سأل يوسف الرُّوْج أوال

 هل تعرف يايوسف ما سبيل تقدم الشعوب؟ -

 :مل يرد يوسف الرُّوْج لكن العربي امُلوْسَتاْش قال

 .العلم -

را إىل واصل صاحل القاوري متوجها باحلديث إىل العربي امُلوْسَتاْش، ناظ

 :يوسف الرُّوْج من حني آلخر

 .أحسنت بارك اهلل فيك -

مابال هذا األمحق؟ هل يعتقد أني : قال العربي امُلوْسَتاْش يف سره 
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 .تلميذ أمامه؟ سأبول يف فمه املرة القادمة، وواصل يستمع بإمعان

والقادة البد أن يكونوا علماء أو على األقل مثقفني، عباس فرحات  -

 ..طبيب وصيدلي ومؤلف ومفكر ومثال مثقف و

 :قاطعه يوسف الرُّوْج بغضب

 .التقل إنه نيب -

 :متتم صاحل اْلَقاْوِري وقال

 .ال، حاشا هلل النيب بعد سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم -

 :واستمر مغريا وجهة حديثه كأنه مل يقاطع ومل يتوقف

رتاث العربي ورجال مجعية العلماء رجال دين، ثقافتهم حمصورة يف ال -

القديم، هم مل يقرأوا مثال جون جاك روسو وال ملارتني وال هوجو وال 

 .فرجيل وصوفوكل وال مْنِتيْسكُيو وكتابه الرائع روح الشرائع

 :قاطعه يوسف الرُّوْج مرة ثانية

إذن أنت تصنف نبيك فرحات عباس يف الطبقة األوىل ألنه مثقف  -

 قليديني السلفيني يف الطبقة الثانية؟ثقافة غربية، وتضع علماء الدين الت

 :رد صاحل اْلَقاْوِري سريعا، وهو يضحك بتهكم

املشكلة ليست هنا، املشكلة يف من يسري خلف زعيم جاهل وأمحق  -

مل يدخل املدرسة يف حياته، وال حيمل شهادة إال شهادة امليالد، طبعا 

 .وسيحمل قريبا شهادة الوفاة أيضا

ف الرُّوْج غاضبا، محل يف يده كتاب فيكتور وانفجر ضاحكا، قام يوس

 :هيجو وقال

مصالي احلاج سيدك وسيد سيدك، لقد تعلم يف جامعة احلياة، وحيمل  -

شهادة اإلخالص والوفاء هلذه األرض، اللعنة عليكم يامن حتملون 

 .شهادات اخليانة

ورماه بالكتاب على وجهه، وخرج غاضبا، فخرج معه العربي امُلوْسَتاْش 
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 :د ظهر االمشئزاز على مالحمه قائالوق

 .واهلل ال يستحق هذا اخلائن إال املوت شنقا -

يف حني بقي صاحل القاوري وقد انتشى فوق كرسيه، ميد رجليه إىل 

 . األمام، ويعيد إشعال غليونه الذي كان قد انطفأ

بعد العشاء التقى سي رابح والعربي امُلوْسَتاْش وأمقران مبحل احلدادة، 

كاد الثالثة يسرتحيون حتى حلق خليفة وسي اهلادي ويوسف الرُّوْج، وما 

 :قال سي رابح

 .أعتقد أن معظمنا قد حضر، ويهمين أن أمسع منكم ما فكرمت فيه -

قال أمقران وقد كان واقفا وراء العربي امُلوْسَتاْش الذي كان جيلس 

 :على كرسي خشيب

يعا موافقون، بقي أن ال داعي أن نعيد احلديث يف الفكرة، حنن مج -

 .نتفق على امسها

 :أسرع العربي امُلوْسَتاْش مقاطعا

أنا مازلت مصرا على تسميتها حبزب الثوار، ألن مهمتها الوحيدة  -

 .هي االستعداد للثورة

 :وضع خليفة رجال على رجل وقال

وأنا معك يف ذلك، ال أريد أن تنحرف مجاعتنا إىل أي هدف آخر غري  -

 .ةاإلعداد للثور

 :رفع يوسف الرُّوْج ذراعه كأمنا يستأذن وقال

أنا أوافق أيضا، وطبعا تواجدنا يف هذه اجلماعة ال يلغي حريتنا يف  -

 .نشاطنا مع األحزاب األخرى املختلفة، طبعا أقصد العلماء والنجم فقط

وهكذا مت تأسيس تنظيم سري مسي حزب الثوار، مل يضم بعد ذلك 

واَلالَّ ُتْرِكَيه وسالفة الرومية، وكان سي اهلادي  محامه إضافة للمؤسسني إال

مصرا على أن يكون العدد عشرا تيمنا بالعشرة املبشرين باجلنة، لكنهم 
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ترددوا يف ضم َعيُّوَبه أو َحمُّو القبايلي، وكلما اجتمعوا أصر اهلادي على 

أن يضع كرسيا شاغرا ليكون العدد عشرة أعضاء، وكان العربي املوستاش، 

 .يتخيل على الكرسي إال سوزانال 

ومت تكليف سي رابح بالتنسيق واإلشراف، وأمقران بالتسليح، وخليفة 

والعربي امُلوْسَتاْش بالتخطيط وبقيادة العمليات، والبقية بالتوعية والرصد 

 :والتنفيذ، قال سي رابح موجها الكالم إىل أمقران

 كم مجعنا حتى اآلن من بنادق ومسدسات؟ -

دق ومخسة مسدسات، وعلينا أن نفكر يف امتالك متفجرات سبع بنا -

 .أيضا

واتفق اجلميع على أن يبدأوا من الغد حفر خمبإ يف حوش احملل مموها 

 . باألشجار، حتى تدخر فيه األسلحة، وخيبأ فيه املطلوبون

 :قال سي رابح

ولي يف احلمام خمبأ حتت األرض أيضا، ميكن استعماله وقت احلاجة  -

 .علم عنه شيئاال أحد ي

تسلل اجلميع عائدين إىل بيوتهم، كان العربي امُلوْسَتاْش وهو يسري مع 

سي رابح  يفكر يف اختطاف خالف التيقر وسجنه يف املخبإ الذي ذكره 

سي رابح، فليكن أول فريسة يصطادونها، وليكن صاحل القاوري ثاني 

 .فريسة

يسأل كأمنا هتك أخرج سي رابح العربي امُلوْسَتاْش من حريته وهو 

 :حجب الغيب

 فيم تفكر؟ هل ختطط لعملية نفتتح بها نشاطنا؟ -

ماكاد خيلو بسي رابح داخل البيت حتى أسرع العربي املوستاش يقرتح 

اختطاف خالف التيقر بل وقتله، حك سي رابح عينه اليمنى بباطن إبهامه 

 :وطبع عليها قبلة وقال
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ر، إن كانت فرنسا فيمكن جيب أن نعرف أوال من يقف وراء التيق -

 .خطفه

 :   أسرع العربي امُلوْسَتاْش مقاطعا

وقد يكون مدفوعا من أوالد النش، ميكن أن يشرتوا ذمته بأخبس  -

 .األمثان، وهم عمالء فرنسا

ممكن، هو جمرم حيسن ابتزاز الناس ورمبا هذا ما يسعى إليه، الحتمل  -

 .يصرفنا عن هدفنا األمسىهمه، سنؤدبه يف الوقت املناسب، ال جيوز أن 

** ** ** ** 

 

17 

مل يعد للجميع وقت يضيعونه، صار لزاما عليهم أن يتفرقوا يف كل 

تضاريس املدينة، جيلسون للناس يناقشون، حيللون، يضيئون العقول 

املظلمة، يبذرون يف القلوب أمال سيشرق قريبا، يف كل حي أقاموا كتابا 

ادئ العربية أوال، ثم حفظ القرآن الكريم لتعليم األطفال ذكورا وإناثا مب

ثانيا، ثم يتوسعون لبعض من حيالفه احلظ فيدرس بعض علوم الدين 

 . والدنيا خاصة الفقه والتفسري واحلساب والتاريخ

وبدا يوسف الروج أكثر نشاطا وهو جيوس خالل األسواق واملتاجر 

ع، ينبههم مبفرده أو مع أحد من رفاقه، جيلس للناس، حيدثهم عن الوض

للمأساة اليت يعيشها الوطن، يعيد إليهم الثقة يف نفوسهم، واستطاع 

خالل زمن يسري أن يستقطب عشرات املؤيدين، شكل منهم خاليا جتتمع 

 .وتتذاكر وجتمع األموال

وانتشى يوسف الروج أكثر وهو يشرف مع رفاقه على فتح ناد صغري 

، الذي صار "دي الشبابنا"جبوار الكنيسة الربوستاتية أطلقوا عليه 

ة النحل حافال باحلركة، تعقد فيه االجتماعات وتشتد النقاشات يكخل
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وتلقى فيه احملاضرات مبناسبة وبغري مناسبة، قال له سي اهلادي وهو جيلس 

 :على جدار احلديقة القريبة متأمال كثرة احلركة يف النادي

 .إننا نقرتب من حتقيق اهلدف -

على صدره دون أن حيول نظره عن تأمل  رد يوسف وهو يطوي يديه

 :احلشود

 أرجو ذلك، لكن أال تالحظ السعار الذي متلك املعمرين؟ -

فعال، رد فعل طبيعي، سيطردون من جنة هذا الوطن كما طرد  -

 .  إبليس اللعني

مساء كان اجلميع على موعد مع حماضرة لفرحات عباس يف قاعة 

مت خييم على اجلميع، رغم عالمات املسرح، كان احلضور كبريا، وكان الص

االستياء اليت عجزت عن االختفاء، ماكاد فرحات عباس ينطلق يف خطابه 

حتى ارتفع تصفيق حار من القاعة ولكنه يتيم، وتلفت اجلميع إليه، كان 

قام من مكانه وراح ثم صاحل اْلَقاْوِري يصفق إعجابا بفرحات عباس، 

 :يصيح بالفرنسية

س، فليحي عباس ولتحي النخبة، ولتحي فليحي فرحات عبا -

 .اجلزائر فرنسية، حرية عدالة مساواة

ووقف أمقران من زاوية القاعة ونزع حذاءه يهم برميه على صاحل 

 :الَقاْوِري صارخا

 .أسكتوا هذا الكلب -

خشي فرحات عباس انفالت األمور، فوقف ومد يده مهدئا املندفعني، 

 :وحني راح الضجيج يهدأ قال بهدوء

 .يا مجاعة، حنن حباجة إىل توحيد الصفوف ال إىل تشتيتها -

 :يرد بغضبالعربي امُلوْسَتاْش اندفع 

 .نعم لتوحيد الصفوف حتت راية الوطن، ال حتت راية العمالة -
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سكت فرحات عباس، وعاود اجللوس يف مكانه، لكن اهلرج اشتد 

ين يغادر وراح بعض احلاضركاد يتحول إىل عراك شديد، وداخل القاعة 

الباب اخلارجي، وانسل صاحل اْلَقاْوِري مبتعدا، تفل القاعة ويتجمهر عند 

 .خليفة عليه من بعيد وصاح

 .كالب فرنساتفوه  -

 :أضاف يوسف الرُّوْج

 .بين ِوي ِوي، الرجال يف السجون وهم يريدون بيعنا بأخبس األمثان -

 :علق أمقران على كالم خليفة

 .يبقى يف الوادي غري حجارته ماال ختش يا خليفة،  - 

خرج معظم احلاضرين لكن فرحات عباس واصل إلقاء حماضرته، 

حتدث عن الوضع املاساوي الذي وصله الشعب اجلزائري، وعن جشع 

الت اجلزائريني السابقة يف واملعمرين الذين التهموا كل شيء، مذكرا مبحا

ي قدموه، التخلص من االستعمار دون جدوى مربزا الثمن الباهض الذ

 :وحاول يف األخري رسم الطريق الصحيح، منهيا مداخلته بقوله

وعلينا أن نستغلها  ،يف فرنسا يا إخوان الكثري من اجلوانب املضيئة -

 .إن أردنا أن نكون أقوياء يف مستقبل األيام

يف املقاهي واألسواق والنوادي واملساجد واألحياء الفقرية اختذ حديث 

فوه منذ سنوات، وسرت يف القلب عقيدة جديدة ليأالناس منحى آخر، مل 

بدأت تينع هلا النفوس، وحتمس الناس إلرسال إبنائهم إىل الكتاتيب بعد 

أن قضوا عقودا طويلة يرفضون املدارس الفرنسية، كان يوسف الروج قد 

جلس ذلك املساء طويال مع عالل القهواجي حماوال أن يقنعه ليقوم مبهمة 

س، وسعى عالل للتملص من املهمة متذرعا بأنه رجل مجع املال من النا

مدمن ال يؤمتن جانبه، وكم كان تأثره عميقا وهو يوسف الروج يواجهه 

 :بقوله
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ياعالل، اجلزائر يف حاجة إىل كل أبنائها، أنا وأنت وبشري ووريدة  -

هذا الوطن يئن يستغيث إن مل ننصره ... املرقومة، والعربي املوستاش، و

 حنن فمن؟

 ...خرجو

بقي عالل يف مكانه صامتا ال يقوى على احلركة، يرنو إىل آخر الشارع، 

 .       يرنو إىل الفراغ، إىل الالمنتهى، فيم يفكر؟ فيم حيلم؟ ليس يدري

قضى اليوم يف الغد عاد سي رابح من قسنطينة بعد غياب دام أياما، 

ومني آخرين األول يف مكتب اجلمعية ملعرفة آخر املستجدات، لكنه بقي ي

ال هم له إال البحث عن حليمة وابنتها، خيرج صباحا من إقامته، يتنقل يف 

الشوارع واألسواق واألماكن العامة، يغوص يف أعماق األزقة الضيقة، 

يزور األضرحة واملقابر، جيلس إىل الشيوخ والعجائز، سؤال واحد يطرحه 

ل الذي على األحياء واجلمادات، أيكم رأى حليمة؟ حلمي اجلمي

قظت فانفلت من بني أجفاني، مائي العذب الذي تسلل من بني ياست

أصابعي، طائري الذي ماكدت أقيم له قفصا حتى فر إىل غري رجعة، ويعود 

ليال ليسامر أحالما وكوابيس ال تنتهي، هل من حق حليمة أن تعذبه بهذا 

تدع األيام تطحن قلبه املرهف، وهو الذي أن الشكل؟ هل من حقها 

 رتضاها وارتضى شروطها رغم كل شيء؟  ا

كان اجلميع بانتظاره، عاد خبطى متثاقلة وقد ظهر على حني وصل 

أحاطوا به وكلهم ظمأ  مالحمه تعب وإحباط، يف نادي الشباب كان لقاؤهم،

على سطح سي  قال يوسف الروج كأمنا يكسر جليد الوجوم ملعرفة اجلديد،

 :رابح

فرنسا ماعادت تقدر على فعل  متاما ناطمئال حتزن ياعمي رابح، و -

 .شيء

 :شبك سي رابح أصابعه ومد ذراعيه فوق الطاولة وقال
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جن جنونها فهرعت تغلق مئات ولكنها فعلت يايوسف، لقد  -

 .املساجد واملدارس والصحف، إنها تنسف كل ما بين

 :تنحنح يقلب نظره يف اجلميع ثم واصل

 .امع اجلديدومنعت الشيخ العقيب من اخلطبة يف اجل -

 :علق سي اهلادي

ولكن الناس مل يسكتوا لقد اندلعت املظاهرات العارمة، تطالب  -

بإعادة الشيخ العقيب والسماح له بأداء دوره، رغم تدخل فرنسا بشرطتها 

 .وجيوشها، واستعماهلا للرماة السنغاليني

 :علق يوسف الروج

 ...معنى ذلك أن االستعمار يف عنق الزجاجة وهذا يف  -

 :قاطعه سي رابح

 ...لقد زجت باملئات يف السجون، ومازالت -

 :قاطعه يوسف الرُّوْج حبماس

وهذا دليل ضعفها، ظلت األفعى لعقود تنعم باهلدوء، اآلن سننغص  -

 .عليها حياتها

 وإىل أين وصلت األحداث؟ -

 :سأل أمقران فأجاب سي رابح

ي منددا جبرمية غلق لقد ألقى ابن باديس خطبة نارية يف نادي الرتق -

املساجد واملدارس، وحترك النواب فرفضوا جرمية الغلق، وتوجه وفد منهم 

 .وزير الداخلية (Choutan)إىل باريس ملقابلة شوطان 

وهل يرجى خري من شيطان هذا يا عمي رابح؟ نستجدي حريتنا من  -

 أعدائنا؟

 :فأجابه يوسف الروج قائالقاهلا أمقران 

 .ل اجلمعيات واألحزاب، احلل هو الثورةق يف كمل تعد نث -
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رفض شوطان استقبال وفد النواب، فأقدموا على تقديم استقالتهم 

مجاعيا، املئات منهم انسحبوا من اجملالس يف كل من قسنطينة واجلزائر 

ووهران، والتهبت املظاهرات الشعبية ليس يف اجلزائر العاصمة فحسب، 

 تلمسان ومستغامن أما يف سيدي بل يف كثري من مدن اجلزائر، خاصة يف

بلعباس فقد فاقت الوصف، وعدها املتتبعون أول مظاهرة يف اجلزائر من 

حيث عدد املشاركني، وقد تعالت الصيحات بسقوط فرنسا وحبياة اجلزائر 

 .وهتلر

ظل صاحل القاوري يسري مضطرب النفس يتأرجح بني تعال يريد أن 

مجاعته باخليانة والعمالة واجلنب يصفع به خصومه الذين ظلوا يتهمونه و

وبني خوف وتوجس من اندفاع النواب غري احملمود، لقد جنح املعمرون يف 

دفعهم إىل التطرف للقضاء عليهم نهائيا، وحرمان النخبة من حلم 

 .   املساواة

ووجد نفسه وجها لوجه مع باب احلمام، كان سي رابح جيلس على 

ف الروج والعربي املوستاش، ميدون كرسيه احلجري كاألمري حماطا بيوس

أبصارهم يف كل اجتاه كأنهم ينتظرون أحدا، اقرتب منهم حمييا واندفع 

 :يوجه احلديث لسي رابح

موقف النواب، أال تراه بطوليا؟ ورغم ذلك أنا مل  اسي رابحأرأيت ي -

 .أوافقهم، ألن املثقف ال ينصر احلمقى لينتحر

 :األمة يف يده رد يوسف الرُّوْج وهو يقلب جريدة

 .وهل تعترب سجودهم للشيطان نصرا لنا؟ فليذهبوا إىل اجلحيم -

 :حماوال إغاضة خصومهغري صاحل اْلَقاْوِري وجهة احلديث 

أعدك يا سي رابح، أعدكم  !كم أحلم أن أحظى باجلنسية الفرنسية -

 .مجيعا، أن أقيم لكم مأدبة ضخمة

 :لقانظره مليا ثم فيه العربي املوستاش  رفع
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 .من غري جنسيته فقد غري دينه، وأنت مارق ال دين لك وال ملة -

 .وانتفض صاحل اْلَقاْوِري كاجملنون

ماهذا اهلراء، الدين هلل وامللك لقيصر، مادخل ديين يف جنسييت، ذلك  -

إميان، وهذه انتماء مدني ال غري، صدقوني ال جناة لنا إال بالسري يف ركاب 

 .أنتم ببداوتكم تضيعون علينا فرصة عظيمة فرنسا، واستلهام حضارتها،

لزم اجلميع الصمت فمن بعيد أقبل سي اهلادي وكأنه حيمل سرا، 

 :وثبتوا أعينهم فيه، قال وهو جيلس

 .جئتكم خبرب جديد -

   :  أسرع يوسف الرُّوْج سائال

 وماهو؟ -

 :أجاب متعمدا التماطل ليثري شوقهم

 ...ولكـ.. تهملقد تراجع النواب مجيعا عن استقاال -

 :قاطعه صاحل القاوري

 أحسن ما فعلوا، ما لنا وللبدو؟ -

 :نظر فيه يوسف الرُّوْج شزرا وقال

 .كنت أعرف هذا، ال خري تنتظره األمة منهم -

 :واصل سي اهلادي

، وعدهم تقاالتهم ألن احلاكم العام كاردولكنهم تراجعوا عن اس -

 .رس، وضد العقيب أيضابالرتاجع عن اإلجراءات ضد املساجد واملدا

 .وبدت على اجلميع فرحة عارمة، علق خالهلا صاحل القاوري

 .لقد أخافه النواب -

 :رد عليه سي اهلادي

 .لقد أخافه الشعب -

** ** ** ** 
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19 

سريعا راحت األحداث تتطور غيوما سوداء تغشى السماء منذرة 

لشوارع، بانفجار رهيب، ظل فرانكو ومجاعته يستعرضون عضالتهم يف ا

يفاجئون الناس مدججني باألسلحة، يزعجون هدوء السماء بطلقات نارية 

ال تكاد تتوقف، يتقيئون يف آذان اجلميع سبابا مقذعا، علق ماران الفته 

نما ممنوعة على العرب يقاعة الس"، يتكبرية على قاعة سينما فاريي

ال العم مئات ، رفض املعمران فرانكو وبارال تسديد أجور"والكالب

 .اجلزائريني

ظل العربي املوستاش ممددا يف فراشه، ترتاقص عيناه يف سقف البيت ، 

ال يقوى خياله على استحضار كل ما مر به، حني بدأ الفجر حيل جفونه 

وتسللت أوىل خيوطه الباهتة من النافذة تناهى إىل مسعه نداء  ،بصعوبة

اد أغراضه يف فاندفع واقفا وأسرع يرتدي مالبسه ويكمل إعد ،سي رابح

حقيبة صغرية، قصد الولدين فقبل حورية الصغرية، ثم قبل أخاها بلخري 

 :حبرية وهي تدفع عن نفسها الغطاء وتقوم محامه دون أن يوقظهما، سألته

 إىل أين؟ هل أنت مسافر؟  -

 :رد العربي امُلوْسَتاْش وهو حيمل حقيبته

 .نعم سنسافر اليوم إىل قسنطينة -

 :له القهوة وهي تسألبسرعة راحت تعد 

 هل من جديد يف قسنطينة؟ -

 :رد وهو ميسد شاربيه الكثني

األوضاع غري جيدة، وجيب أن ندعم إخواننا هناك، لن نرتكهم  -

 .وحدهم، سيتوافد كثري من الناس من كل املدن، اهتمي بالولدين

اقرتبت منه ويف عينيها خوف، اندفع حيتضنها، فغاصت برأسها يف 
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 :ضغطها إليه قائال صدره جمهشة،

سأعود ساملا إن شاء اهلل، كوني يقظة، خالف التِّيَقْر مازال حيوم  -

 .حولنا

وارتفع صوت سي رابح من جديد، فأسرع يليب، أمسكته من ذراعه 

 :توقف اندفاعه

 القهوة، أال تشرب قهوة؟ -

 :رشف رشفتني بسرعة وخرج، يف الطريق قال سي رابح

 .فه، علينا أن مننح كل عواطفنا للوطنعلى املرء أن يكبح عواط -

مل يرد عليه العربي املوستاش، هو يؤمن أن الوطن أغلى وأكرب وعلينا 

، الوطن أوال محامه مجيعا أن مننحه كل عواطفنا وحبنا، ولكنه أيضا حيب

وسوزان ثالثا، بل ثانيا أيضا، هل : ثانيا، وقفزت سوزان إىل ذهنه محامهو

ن ثم حتب أيضا سوزان؟ واضطربت يف نفسه جبنو محامه يعقل أن حتب

األفكار، هل كانت عالقته بسوزان حبا حقيقيا، أم هي جمرد إشباع للذة، أم 

هي انتقام من فرنسا وأفعاهلا الشنيعة يف اجلزائر؟ ال أبدا إنه حيب سوزان، 

نعم حيبها، ومن املمكن جدا أن حيب الرجل أكثر من امرأة، مثلما ميكن 

  أمل يسمح اإلسالم بتعدد الزوجات؟ أن حيب أوالده،

وأين هي سوزان اآلن، من املمكن جدا أن تكون قد سافرت إىل 

أوروبا، حتما ستزور فرنسا ثم أملانيا، ثم تعود، نعم ستعود حتما، لقد 

تركت خلفها فلذة كبدها، وهي أيضا فلذة كبده، سيجهد نفسه يف أن تراها 

عى كي يعلمها يف مدرسة فرنسية، حني تعود أمجل بكثري مما توقعت، وسيس

رمبا سيجد لوما من الناس ألنهم يقاطعون كل ما هو فرنسي، ومن يدري 

لعلنا نتحرر وقتها فيدرس أبناؤنا يف مدارس جزائرية يرفرف عليها العلم 

ة عدم سفرها أصال، نعم رمبا مل ياجلزائري، وارتج خمه وهو يغلب فرض

 .و سجنها، كل شيء ممكنتسافر، رمبا قتلها فرانكو اللعني أ
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 :حلقت هذه اهلواجس بعيدا عن العربي املوستاش وسي رابح يقول له

 .مل يلحقا بعد، أرجو أن ال يتأخرا -

كان النهار قد أسفر متاما، حلق بهما يوسف الرُّوْج وسي اهلادي، ألقى 

سي اهلادي التحية ثقيلة، وماكاد سي رابح يرد حتى قال يوسف الرُّوْج 

 :حزينا

لقد اعتقلوا مصالي احلاج بتهمة حتريض العسكريني اجلزائريني يف  -

 .اجليش الفرنسي على العصيان

 :علق سي رابح حبسرة

هذا درب األحرار، علينا أن ننتظر كل شيء، وكل شيء يهون يف  -

 .سبيل الوطن

 :علق العربي املوستاش وقد متلكه األمل

 .السجن للرجال يايوسف -

كان اجلو يه، وطوى ذراعيه، وراح يتابع النقاش، ووضع حقيبته بني رجل

باردا رغم صفاء صفحة السماء، وكانت أسراب احلمام ال تكف عن 

التحليق، حتط فوق سطح احملطة والسطوح اجملاورة ثم تعود الطريان، كأمنا 

 :تعرب عن قلقها أيضا، قال يوسف الروج سائال

 .إنها تهمة خطرية -

 :قاطعه سي رابح

ة خطرية، أخشى أن ينفى متاما بعيدا عن أرض الوطن، فعال تهم -

 ...ولذلك

 :قاطعه سي اهلادي

 .بقى مكتويف األيدينليس من الالئق أن  -

 :واصل يوسف الرُّوْج وهو يدس الشمة حتت شفته

وصلتنا أوامر بغلق الدكاكني واملؤسسات، ومقاطعة العمل، وتوزيع  -
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 ...مناشري تدعو للرفض، ولكن

 :بحقاطعه سي را

 أليس من األجدى أن ننتظر ما وعد به احلاكم العام النواب؟ -

 :أسرع يوسف الرُّوْج معلقا

لقد صرحوا أن وعود احلاكم العام جمرد أكاذيب، ودعوا إىل تكثيف  -

 .إرسال احتجاجات عرب الربيد إىل احلاكم العام بالعاصمة

 .وأقبل القطار ميأل صخبه وصفريه الكون فركبوا

قسنطينة، كان وقت انتهاء صالة اجلمعة وكان الناس حني دخلوا 

يتجمهرون باآلالف أمام اجلامع األخضر، أسرع يوسف الرُّوْج يستفسر من 

 :جمموعة من الشبان، أسرع أحدهم يشرح بغضب

أثناء صالة اجلمعة دخل جندي فرنسي يهودي يسمى ِإيِلي خليفة  -

 .وبال يف املسجد

أمواج احملتجني، وامتألت بهم كل وماكاد يكمل كالمه حتى حتركت 

شوارع قسنطينة، ووجد األربعة أنفسهم مندفعني داخل احلشود، ارتفعت 

الصيحات بسقوط فرنسا، وحياة اجلزائر، وحياة هتلر، ورفعت الالفتات 

منددة وقد كتبت بالعربية والفرنسية، ومحلت األعالم والرايات منها راية 

مبالءاتهن لنسوة املشاركات يف املسرية الصليب املعقوف، وتعالت زغاريد ا

 :والواقفات على أبواب وشرفات املنازل، سأل العربي املوستاشالسود، 

 ملاذا عقفوا الصليب بهذا الشكل؟ هل هو حتقري للصليب؟ -

 :رد يوسف الرُّوْج وهو يكاد خيتنق داخل أمواج الناس

 .إنه شعار هتلر الذي يرفعه يف وجه خصومه األوربيني -

راد العربي امُلوْسَتاْش أن يسأل، وهل هتلر ضد الصليب أيضا، هل أ

هو مسلم؟ ثم لزم الصمت، وصياح اجلماهري ميأل املكان من حوله حتى 

 ...اجملد للجزائراجملد للجزائر، فلتسقط فرنسا، النصر هلتلر، : تهتز األرض
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 :قال سي رابح للهادي وقد أدهشه تزاحم الناس وتدافعهم

 .رف أن كل هذا سيقع جلئنا معنا بالفتاتنالو كنا نع -

 :سي اهلاديرد 

، كن حذرا ستتدخل ماكنا نعتقد أن األحداث ستأخذ هذه األبعاد -

 .فرنسا بقوة

وماكاد سي اهلادي يكمل كالمه حتى أطلقت عيارات نارية، وارتفعت 

مكربات الصوت حمذرة، وتدخلت قوات اجليش بفظاظة مستعملة كل 

ريق املتظاهرين يف كل اجتاه، وارتفعت الصيحات الغاضبة أنواع القوة لتف

ضد فرنسا وجرائمها، ثم ما فتئت املسرية أن دخلت يف هرج، وراحت 

 .احلشود تتفرق يف كل األزقة اجملاورة

عاد العربي امُلوْسَتاْش ويوسف الرُّوْج إىل اجلامع األخضر ومثلهما كان 

وسي رابح، تدفق السكان  العشرات من الناس، لكن ال أثر لسي اهلادي

اجملاورون للمسجد بطعام العشاء إىل الوافدين من بعيد، سأل يوسف 

 :الرُّوْج وهو ميد رجليه

 .أخشى أن يقع مكروه لعمي رابح وسي اهلادي -

 :رد العربي امُلوْسَتاْش وهو ينظر يف الفراغ وقد بدا مرهقا

 .ن ننتظر عودتهمانسأل اهلل أن حيميهما من كل مكروه، ال منلك إال أ -

جنود فرنسا كالكالب املسعورة، ميكن أن يفرتسوا أي أحد دون  -

 .رمحة

رد يوسف الرُّوْج ومد يده إىل الطعام الذي وضع حلينه أمامه، وانكبا 

يأكالن مع جمموعة من الشبان بنهم شديد، مل يأكال شيئا منذ الصباح، 

 .نوآواهما اجلامع األخضر يف رمحه مع عشرات الوافدي

مع الفجر تسلل يوسف الرُّوْج والعربي امُلوْسَتاْش إىل احملطة عائدين، 

وفوجئا بسي رابح وسي اهلادي يهرعان إىل القطار، أسرع العربي 
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 :امُلوْسَتاْش يسأل

 .أين كنتما؟ قلقنا عليكما كثريا -

 :جلسوا متقابلني وقال سي رابح

ا، ولوالها لذحبنا جنود احلمد هلل لقد سحبتنا امرأة قسنطينية إىل بيته -

 ..فرنسا، بتنا هناك، احتفى بنا زوجها احتفاء شديدا

 :قاطعه يوسف الرُّوْج

 .األحوال ال تبشر خبري، وأخشى أن ترتكب فرنسا محاقة ضد الناس -

 :أيده سي اهلادي قائال

بل ستفعل، إنه الظلم، يتبول يهودي جنس يف مسجدنا وحني  -

يزج مبئات الناس يف السجون ويطلق هو ننتفض نواجه بالقمع، وغدا س

 .سراحه معززا مكرما

 :تال سي رابح اآلية القرآنية 

 .ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم -

 :ردد الثالثة

 .صدق اهلل العظيم -

 :قال العربي امُلوْسَتاْش ساخرا

 هل معنى حتى تتبع ملتهم أي تكون من النخبة والنواب؟ -

ثة وراحوا يستمعون للقطار وهو يطلق صفارته مبتعدا ضحك الثال

عن احملطة، ميدون أنظارهم عرب النوافذ يشاهدون املزارع العمالقة اليت 

أقامها املعمرون بعد أن سلبوها من أصحابها الشرعيني، وغاص سي رابح 

يف أحالمه احمللقة حبثا عن حليمة حبه األول واألبدي، أمازالت يف 

لت حية؟ أمازالت وفية له وهو الذي ال يستحق منها ذلك؟ قسنطينة؟ أمازا

وكيف حال الصغرية اليت أخذتها معها، إن كانت حية فهي يف عمر 

الزهور، لقد سأل عنهما بإحلاح العائلة القسنطينية اليت نزل ضيفا عندها 
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 .لكن دون جدوى، ال أحد يعرف عنها شيئا

يسرتمحها، يستغيثها،  !كم تصفعه اخليبة كل مرة يأتي فيها قسنطينة

يقف طويال على قنطرة احلبال يزرع عينيه يف كل اجتاه، يزور سيدي راشد، 

    .، يكرع حسرات تذبح وريده ثم يعوديتفرس يف الذاهبني واآليبني

قدر املتظاهرون يف أحداث قسنطينة بعشرة آالف مشارك، وقتل يف 

طوا حتت ضربات املشادات ثالثة وعشرون يهوديا وأربعة جزائريني، سق

القناصة السنغاليني، وامتألت املدينة بآالف اجلنود الفرنسيني، ومن 

اللفيف األجنيب والرماة السنغاليني، وطلب احلاكم العام من باريس 

خوفا من عودة  اتطائرمئات الواستقدام  ،تسليح اجلميع حتى العجزة

ليهودي املواجهات واتساعها، وحكمت احملكمة الفرنسية على اجلندي ا

بيومني سجنا وستة عشر فرنكا، أما اجلزائريون فحكم على العشرات 

منهم بالسجن ُمددا خمتلفة وصلت إىل ست سنوات، وغرموا مببلغ إمجالي 

بلغ مخسني مليون فرنك فرنسي، وأغلقت املقاهي، وفرضت حالة طوارئ 

 .على املدينة

ق الرجال هل كانت قسنطينة تعيد ذكرى سقوطها املئوية، تسرتوح عب

األحرار الذين نهضوا هاهنا منذ مئة سنة، نهضوا كالنخل، كالصخر 

 ؟الصلد، كاجلبال الشاخمة

ي، واملئات الذين جلتسرتوح عبق أمحد باي واحلسني املكحا هل كانت

الغيوم، سقطوا، وارتفعوا، صاروا نغمة يف حناجر الطيور، غيثا يف مآقي 

  كربياء يف أبناء املدينة؟

  ...آه قسنطينة

 .السماء نزول الذكر على األنبياء ياحورية نازلة من

 .صدئت سكاكينهم

 .تهرأ طغيانهم
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 .متجد دمك أبد اآلبدين

 .به نتطهر لنصري نوارس حتلق يف كل الفضاء

وصل القطار أخريا إىل سطيف، ماكادوا يضعون أقدامهم على أرض 

أوا على احملطة حتى لقيهم عيوبه وقد انتظرهم طويال، ورغم أنهم قر

وجهه حزنا كاحلا إال أنه مل يسمح للحرية أن تعصف بهم طويال، قال 

 :موجها الكالم ليوسف الروج ويف عينيه دموع

 .لقد خطفت خاليت سالفة -

وهزت املفاجأة اجلميع، فاندفع يوسف الروج جيري، وحثوا خلفه السري 

جمهولني إىل بيتها، حدثهم عيوبه وهو حياول أن جياريهم بعرجته، عن أن 

الرومية هذا الصباح، حني خرجت من بيتها متجهة إىل سالفه  خطفوا

احلمام، وأن امرأة كانت تعرب الزقاق شاهدت ذلك، وأسرعت إىل خليفة 

 .الذي مل يستطع أن يفعل شيئا، كان كل شيء قد انتهي

حني وصلوا إىل بيت خليفة وجدوا مجعا كبريا من الناس أمامه حييطون 

هارا على األرض، أسرعوا إليه يسألون، قال العربي جلس من به وقد

 :املوستاش

 ماهذه املصيبة؟ -

 :انتفض خليفة واقفا كأمنا عادت إليه احلياة، واندفع يقول متحمسا

 .لن يكون إال اخلنزير خالف التيقر -

 :قاطعه عيوبه بقوله

 .ورمبا أوالد النش، أو الشيخ عمار -

 :إىل أمقران قائال مل يبال أحد بكالمه، وهم يلتفتون

فلنسرع إىل خالف التيقر، نعلقه يف كوخه القذر من رجليه، فال  -

 .نطلقه حتى يكشف احلقيقة

 :رد سي رابح بصوت متعقل
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 ...أوال جيب أن خنرب الشرطة -

 :قاطعه يوسف الروج مندفعا

 ؟...ال شرطة وال هم حيزنون، هل نشتكي -

نه يرد بعنف على سي وسكت فجأة كأمنا ابتلع لسانه، وقد فطن أ

 :رابح الذي قال

ثم علينا أن نسعى يف كل اجتاه، خالف أوال جيب أن خنرب الشرطة،  -

 .التيقر وأوالد النش والشيخ عمار، وال بد أن نسرع يف حتركنا

واندفعوا يتقصون احلقيقة، اجته سي رابح وأمقران إىل الشرطة، وصل 

التيقر، دقا الباب بعنف،  يوسف الروج والعربي املوستاش إىل بيت خالف

وحني مل يرد عليهما أحد، دفع يوسف الروج الباب برجله فتهاوى إىل 

األرض حمدثا ضجة كبرية، دخال احلجرة الوحيدة، الشيء فيها إال فراش 

يتيم يف الركن األيسر، تناثرت عليه أوراق قمار، وأعقاب سجائر منطفئة، 

سند أحد أرجلها حديدة كبرية، ووسط اجلدار األمين خزانة تقوم مائلة، ي

خشبية وحديدية،  ر سيارة، وحتت اخلزانة تراكمت عصٌيرمبا هي قطعة غيا

وعلى اجلدار اآلخر تكومت صناديق لزجاجات مخر فارغة، غطى الكّل 

سقٌف من خشب وحديد، واندفع يوسف الروج كاجملنون فألقى اخلزانة 

بة الكربيت من جيبه أرضا جبذبة واحدة، فتناثرت أجزاؤها، وأخرج عل

 . وتعاونا على إشعال النار وخرجا

يف هاته اللحظات كان خالف التيقر يغادر الزاوية مع صاحبيه يف سيارة 

الرومية، قال وهو جيلس يف املقعد اخللفي سالفه  اكرتوها لغرض نقل

 :منفردا، ميد ذراعيه عن ميني ومشال

من مال سنجرع به ميكن ان أقول اآلن أني سلطان، ماحصلنا عليه  -

 .سنواتسبع مخرا ل

ضحك أحد رفاقيه فانفجر الدخان من كل جهات فمه كاشفا عن 
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 :أسنان متهرئة، واخنرط يف سعال شديد، وماكاد يسرتد أنفاسه حتى قال

 .يصدقك من ال يعرفك، أما أنا فأقول بأنك ستتلفها يف شهر واحد -

جة مخر كانت إىل مل يرد عليه خالف التيقر، بل مد ميناه فحمل زجا

 .جواره، وعب منها حتى كاد نفسه ينقطع

سالفه  ماكادت السيارة ختتفي عن األنظار حتى دخل الشيخ عمار على

الرومية، كانت كئيبة تركن إىل زاوية الغرفة، سكت يف حضرتها طويال، 

 :وقال وقد زوى عينيه

 .ليس يف الوجود من يفر مين -

 :إليها، بصقت بقوة يف وجهه صارخةوجثا على ركبتيه أمامها، مد يده 

 .ابتعد أيها الفاجر، تتسرت بالدين لتخدع الناس -

 :عمار وهو يقف، عدل من عمامته وقالالشيخ  ضحك 

تغشاك اجلميع وتتمنعني  نى لك معرفة الدين أيتها الفاجرة؟وأ -

 علي، وأنا الفحل؟

 :وخرج مهددا حراسه بكل ألفاظ السباب

 .    قص مذاكريكم إن كان لكم ذلك كالرجالإن فرت هذه املرة سأ -

لقد عزهلا يف غرفة خاصة قريبة من االسطبالت، ووضع عليها حراسا 

شدادا، ليس من مصلحته أن يعرف الناس خربها فيشوهوا مسعته، وليس 

 .من مصلحته أيضا أن يسمع القايد جلول  باحلادثة، فينغص عليه حياته

كانها ال تبدي حراكا، لقد الرومية متكورة يف مسالفه  وباتت

مادامت نفسها حرة،  استسلمت للمأساة متاما، ماكان يعنيها الذي أصابها

يوسف سيعانيه لبها طاهرا نظيفا، يؤملها ما وقومادامت روحها حملقة، 

، لن يكون مبقدورهما ابتالع املأساة وال جتنب نظرات الناس وخليفة

 . املريبة

** ** ** ** 
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لروج إىل البيت إال يف وقت متأخر، ظل مع العربي مل يعد يوسف ا

سالفه  املوستاش وأمقران يتشممون أي شيء يأخذ بأيديهم إىل مكان

ومجاعته، ترصدوا يف منعطفات  التيقر الرومية، دسوا جواسيس على خالف

الشوارع، قلبوا صفحات احلقول احمليطة باملدينة، ال أثر هلا، دخل يوسف 

ة مريرة، ميكن أن يتجرع كل شيء إال أن إهانة أمه الروج البيت جير خيب

احلجرة كطفل يتيم، رفع فيه  بهذا الشكل، وجد خيلفة جيلس يف زاوية

ينتقل ظل خيال خليفة حزينتني، ثم انصرف من جديد إىل مأساته،  عينني

ده هذا الدهر إال حماربا أبدا، لقد فل سيفه، وفلت يبني دهاليز املآسي، ال ير

سريفع الراية البيضاء؟ هل سيكون وصمة عار يف جبني  إرادته، هل

منوت  حنن خلقنا كي:  مسعه كلمات أبيهعائلته؟ يستحيل، ترددت يف

واقفني، نأبى أن منوت على األرض، نأبى أن تقتلنا األمراض، األمراض 

 .تقتل اجلبناء

ومل يشأ يوسف الروج أن ميزق من حوله شرنقة وساوسه، فانزوى يف 

ولف نفسه بأخرى، معيدا إىل ذاكرته شريطا طويال مع أمه،  زاوية أخرى

طف واحلنان، وظلت عأمه اليت ظلت على مدى العقود تدثره باحلب وال

متنحه من نفسها قوة وإباء وكربياء، رغم ماكان حييط بها من مآسي القايد 

عباس، ورغم املآسي اليت كان يرى خناجرها تذبح شبابها وتذبح فتنتها، 

جأة وسؤال كبري يلمع يف ذهنه، هل سيسيء إىل مسعته خطف وانتفض ف

 أمه؟ هل ستجد ألسنة الناس ما تلعقه؟      

مع الصباح الباكر وصل يوسف الروج وخليفة إىل أوالد سيدي علي، 

ملح الزيتوني شبحهما من بعيد، طرح على نفسه طائفة من األسئلة 

يفكون عنه عزلته القاتلة  احلائرة، بقدر ما كان يسعده زيارة األغراب إليه
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بأ مرعبا، وكل نبأ د قد حيمل نحبقدر ما كان حيس باخلوف والرهبة، كل وا

ضاف إىل سهام الدهر اخلؤون، وتزامحت الوساوس يف مرعب هو سهم ي

 .نفسه وقد اتضحت له معامل خليفة من بعيد دون أن يتعرف على رفيقه

ماكادا يسلمان حتى أسرع يلقاهما وعلى مالحمه تعدو أسئلة حائرة، 

 :أسرع يسأل  حماوال متزيق قتامة رآها على وجهيهما

 خليفة، ماالذي جاء بك اآلن، هل وقع مكروه ألحد ال قدر اهلل؟  -

 :رد خليفة رافعا جفنني أثقلهما التعب

 .اجلميع خبري -

ومل يساير الزيتوني يف السري باجتاه البيت، بل جلس حيث هو على 

 :جلس يوسف الروج والزيتوني، الذي قالمرتفع صغري، وحوله 

 .فلنذهب إىل البيت -

 :تلق ردا واصل ناقال عينيه بينهمايوحني مل 

 مالي أرى جتهما على مالحمكما؟ -

 : أشار خليفة بيده، مقدما رفيقه

 .الروميةسالفه  هذا يوسف الروج، ابن -

، اهتم الزيتوني به وهو يتعرف به ألول مرة، فصافحه حبرارة مرحبا

 :مالحظا عليه شبابا فياضا ووسامة الفتة، قال خليفة

 .لقد وقعنا يف مصيبة -

 :أسرع الزيتوني يف دهشة

 خريا، خريا؟ -

سكت خليفة حلظات مطرقا، كأمنا يستل الكالم من أعماقه وقال 

 :بصوت خافت مهموم

الرومية، أخذوا بثأرهم مين يا الزيتوني، أخذوا سالفه  لقد خطفوا -

 .ثأرهم
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رفع الزيتوني رأسه يف يوسف ح يغالب دموعا كاد عقدها ينفطر، ورا

 :الروج وقال متحسرا

 فعال، ضربة كبرية، ومن تعتقد أنه وراء الفعلة؟ -

لسنا ندري كل االحتماالت واردة، قد يكون جلول الكلب أو شيخ  -

 .الزاوية، أو غريهما

 :نطق يوسف الروج أخريا وقد اشتد غضبه موجها كالمه خلليفة

يا خليفة ال حل إال أن نهاجم الزاوية اآلن، أنا مستعد أن أقلع عيين  -

 .الشيخ عمار

 :ربت الزيتوني كتف يوسف الروج مهدئا وقال

 .الحتل هذه األمور بالقوة، وهل تعتقد أنه غافل؟ البد من احليلة -

 :سأل خليفة

 وما احليلة؟ -

 .سأتقصى األمر اتركا لي فرصة التفكري والتحرك، خالل ثالثة أيام -

وحني عادا خائبني إىل املدينة دون أن يشربا قهوة، أسرع الزيتوني حيمل 

ابنه الصغري املريض فوق فرسه، وقد قمطت أمه رأسه باحملارم وصبت يف 

شعره الكث خال، لتخفض حرارته، لقد قرر الزيتوني أن يأخذ ابنه للشيخ 

قاه بعيدا يف غرفة منزوية، ال ليعاجل بل ليتجسس األخبار، غري أن الشيخ الت

ويسلمه حبات متر مضغها بفمه ليأكلها  ،وأسرع يقرأ على الطفل تعاويذ

 .والشايف اهلل، وعاد الزيتوني خائبا ،الطفل ويدهن بها جسده

يف بيت خليفة  يكن املتبقون أحسن حاال، اجتمعواويف املدينة مل 

واجتمعوا للبحث  الرومية،سالفه  الستقبال الزائرين السائلني عن مصري

والال تركية  محامه عن حل هلذه املصيبة اليت نزلت عليهم فجأة، وظلت

تذرفان دموعا حائرة مرعوبة وهما على يقني أن هذه اليد اآلمثة ستمتد 

 .أيضا إىل النساء واألطفال والرجال
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احندر سي رابح إىل قلب املدينة، يتحسس األخبار، وانتهى به املطاف 

ات عباس الذي رد التحية من بعيد وراح يصرف الدواء إىل صيدلية فرح

ملريض ويشرح له سريعا كيفية استعماله، ثم عاد للجلوس قريبا من صاحل 

اْلَقاْوِري وسي رابح، بدا أكثر أناقة ببذلته السوداء وبتسرحية شعره املميزة، 

الرومية، سالفه  كما بدا أكثر اعتدادا بنفسه، سأل سي رابح عن اختفاء

قى إجابات سريعة مقتضبة ال تشفي غليال، اكتفى بها فرحات عباس وتل

 :وغري جمرى احلديث باعتداد كبري وهو يتأمل رفوف األدوية

و سبب ختلفنا العلم يا سي رابح هو أساس تقدم األمم، جهلنا ه -

 .  ستعمارنا وإذاللناالرهيب، وهو سبب ا

 :لى واألسفلأسرع سي رابح جييب باإلثبات حمركا رأسه إىل األع

 .فعال.. فعال -

 :بسط فرحات عباس يديه فبدتا أكرب من الالزم وقال

وهذا العلم ال ميكن أن ينتقل إىل عامة الناس إذا افتقدته قيادتها،  -

 . وإذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة يا سي رابح

نظر سي رابح يف صاحل القاوري، ثم يف فرحات عباس، لقد أدرك أن 

رحات عباس يقدح باألساس يف مصالي احلاج وأتباعه، وبالتالي يف أفكاره ف

وم دون أن جل، فأعرض عن الدفاع وانتقل على اهلالالداعية لالستق

 :يظهر عليه استياء

 .من فقد جنسيته فقد دينه ياسي عباس -

 : اندفع فرحات عباس قلقا، وقد أحس بطعنة سي رابح، وقال

الب باجلنسية واالندماج ونأخذ حقوقنا هذا خطأ كبري، حنن سنط -

 .بالتساوي مع الفرنسيني واليهود، مع احملافظة على أحوالنا الشخصية

 :طوى سي رابح يديه وقال

 .ماهذه احلقوق اليت تأخذها لتمنح وطنك لآلخر -
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وأحس فرحات عباس باحلرج من هذا اجلدال، وقبل أن يرد فاجأت 

حيت فرحات عباس حبرارة، وأسرع اجلميع فتاة شقراء، تدخل مبتسمة و

فرحات عباس يقوم مصافحا باهتمام كبري، أكدت له موعدهما مساء، ثم 

غادرت سريعا، مل يسمح فرحات عباس للحرية كي تستمر طويال يف ذهن 

 :سي رابح وراح يقدمها

، سيتم زواجنا يف (Marsiel pirese)إنها خطيبيت مرساي برييز  -

 .القريب العاجل

 :سي رابح حرية وهو يسأل جحظت عينا

 وابنة سي حسني خالف؟ - 

 :تبسم فرحات عباس وهو يقول

 أال تؤمن بتعدد الزوجات؟  -

 :وضرب بكفه على كتف سي رابح وواصل

 .ال ال، لقد انفصلنا، شاء اهلل أن ننفصل -

يا صديقي أنت غرقت يف فرنسا إىل هامتك، : ردد سي رابح يف نفسه

االستعمار بيته، أحس فرحات عباس بهواجسه من تزوج فرنسية فقد دخل 

 :فقال

إنها فرنسية من أصل ألزاسي، طليقة طبيب فرنسي، وقد متسكت  -

 .حببنا رغم معارضة أهلها

وهل يثق الشعب يف : ثارت زوبعة من احلرية يف نفس سي رابح مرددا

من يطلق ابنة وطنه، ويتزوج ابنة املستعمر، ومطلقة أيضا؟ وفاجأهم حسان 

ريد بالتحية، فصرفهم عن مواصلة النقاش الذي كان فرحات عباس بلخ

يتمنى انتهاءه، اندفع سي رابح واقفا مرحبا حبرارة بالوافد اجلديد، وراح 

فرحات عباس حيدق فيه بربودة، إنه يراه ألول مرة، لعله يف الثالثني من 

ة عمره، ممتد القامة، أبيض البشرة ميشط شعره األسود إىل اخللف بعناي
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أحتفه بربطة عنق منسجمة،  ضشديدة، يرتدي بدلة سوداء وقميصا أبي

 :مصافحا وأسرع يقدم نفسه إىل فرحات عباس

أنا حسان بلخريد، وافد جديد على مدينة سطيف، ويسعدني  -

 .التعرف عليك

نهض فرحات عباس مرة ثانية مصافحا مرحبا، وقد أشرق وجهه بهذا 

 .الوافد اجلديد

 .تفضل تفضل اجلس تشرفت سي حسان، -

صافح صاحل القاوري الذي ظل يف مكانه يلزم الصمت كأنه ال يأبه مبا 

 :يقع أمامه  ميارس يف جلسته استعالء كبريا، وراح سي رابح يقدمه

هذا أخونا حسان بلخريد، من القادمني اجلدد على مدينة سطيف من  -

 .قسنطينة، وهو مكسب كبري لنا، لقد تعرفت عليه البارحة

رب على فخذ حسان بلخريد بيده مرحبا، وأظهر فرحات عباس وض

 :تقديرا كبريا للرجل، ومد يده ثانية مصافحا

 .أتشرف بك سيدي -

 :ضغط حسان بلخريد على يده وقال

الشرف لي سي عباس، صيتك ميأل األرض كلها، لقد قرأت كتابك  -

 .الشباب اجلزائري، وأتابع ما تكتب يف الصحف

 : ه فرحات عباس وقالظهر البشر على وج

 .شكرا سيدي، أنا سعيد بالتعرف عليك -

 :أخرج حسان بلخريد من كيس كان حيمله كتابا وراح يقرأ عنوانه

كتاب اجلزائر ألمحد توفيق املدني، إنه أول كتاب يؤلف يف تاريخ  -

ردا على احتفال فرنسا مبرور مئة سنة على  1931اجلزائر، صدر سنة 

 .هو جدير بالقراءة فعالاحتالهلا اجلزائر، و

راح فرحات عباس يقلب صفحاته يف اهتمام بالغ، وقال دون أن يرفع 
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 :رأسه

توفيق املدني مثقف من طراز رفيع، التقيته مرة باجلزائر العاصمة  -

مبقهى النجمة، وقد حدثين عن الكتاب لكين مل أقرأه، أشكرك سأقرأه 

 .بإمعان

 :قاطعه سي رابح مستفسرا

 .1926أصدر كتابا آخر سنة  أعتقد أنه -

 .نعم، عنوانه قرطاجنة يف أربعة عصور -

وانسحب سي رابح وحسان َبْلِخرَيْد مودعني فرحات عباس وصاحل 

اْلَقاْوِري حبرارة، يف الطريق حتدث َبْلِخرَيْد عن أحالمه يف سطيف، البد 

أن يبدأ بفتح مكتبة أوال، حترير الشعوب يبدأ بنشر املعرفة، لكنه 

دها معرفة عربية ممتدة اجلذور إىل الشرق، ثم البد من إحداث حركة يري

داخل اجملتمع، البد للجميع أن يتحرك، البد للجميع أن يشارك يف 

تغيري الواقع املزري، وظل سي رابح وهو يسري عن ميينه منتشيا به 

 .وبأحالمه املرفرفة

هول القائمة  مل يقطعا إال مئات األمتار، مرا خالهلا بساحة اجلندي اجمل

أمام الكنيسة الكاثوليكية،  ووقفا أمام املسرح يتأمالن التمثالني البارعني 

يف شرفته، غاب حسان بلخريد عن كل ما حوله وغاص يف روعة 

تفاصيلهما وانسجامهما، وعبقرية اهلندسة اليت جتلت يف واجهة املسرح، 

، كان راملصدوفجأة انطلقت رصاصات غري بعيد عنهما، وأسرعا إىل 

الناس قد مألوا املكان كله، وقد تعالت أصواتهم واحتجاجاتهم، عِلَما 

أن شرطيا فرنسيا أطلق رصاصات غادرة فأردى جنديا جزائريا قتيال، 

وتدخلت قوات الشرطة والدرك لتفريق احملتجني لكن األمور خرجت 

عن السيطرة، وحتول التجمع إىل مسرية ضخمة شارك فيها املدنيون 

د اجلزائريون هاتفني حبياة فرحات عباس وبن َجلُّول وهتلر، واشتد واجلنو



381 

 

محاس املتظاهرين فهامجوا مركز الشرطة واحتلوه، وسريعا أعلنت السلطة 

ذلك اليوم األول من فيفري حالة الطوارئ يف املدينة، وطوقت كل 

الشوارع بأعداد ضخمة من اجلنود، وانتهت املشادات بقتل ثالثة 

 .ح مخسةجزائريني وجر

جلأ سي رابح برفقة حسان َبْلِخرَيْد إىل احلمام حتى ال يصطدما جبنود 

االستعمار، كان هناك أمقران حييط مع بعض اخلدم بالعربي امُلوْسَتاْش 

الذي أصيب جبراحات طفيفة، وكدمات هنا وهناك، علق سي رابح وهو 

 :يتأمله

اركت يف كل أعرف أن رأسك جافة، ال حتلو لك احلياة إال إذا  ش -

 .أهواهلا وتأخذ نصيبك منها

سريعا مت غسل اجلراح ولفها، كان املساء يزحف على املدينة، وكانت 

 :السماء مدججة بسحب كثيفة، ترسل غيثا خفيفا،  قال سي رابح

البد أن نأخذه إىل البيت اآلن، رمبا داهمت الشرطة احلمام وعرضوه  -

 . ملساءلتهم

تي بسيارته السوداء، وينطلق بها يوصل سي وأسرع حسان َبْلِخرَيْد يأ

 .رابح والعربي امُلوْسَتاْش إىل البيت

امتألت الشوارع باملعمرين مدججني باألسلحة، مدعومني بقوات 

الشرطة، ال أحد يدري مل حاصروا نادي الشباب وأغلقوا كل املنافذ املؤدية 

ربوستانتية، إليه، طريق الشارع العام، وطريق احلديقة، وحول الكنيسة ال

راح بعضهم خيرج من كان يف املقهى، يضغطونهم إىل بعضهم البعض فال 

ترى إال أعينهم اخلائفة، أقبل عباس فرحات من بعيد، ودخل مع املعمرين 

يف مالسنة، حتولت إىل حوار، وانتهت بفك احلصار، وإطالق سراح 

 .     املوقوفني

** ** ** ** 
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ح، كادت الشوارع ختلو من املارة، أمام استلم املساء دوره من الصبا

احلمام كانا جيلسان معا، يكاد اجلسدان يلتصقان، لكن خيال كل منهما كان 

حيلق بعيدا، راح سي رابح يستعرض األحداث اجلسام اليت مر بها الوطن 

منذ سنوات، حماوال املقارنة بني األفكار املتصارعة، مغلبا يف ذهنه طريق 

مار، مل خيرج استعمار من أرض دخلها إال بالقوة، لقد املصادمة مع االستع

 ،مرت أيام على أحداث أول فيفري اليت مل يكتف الفرنسيون فيها مبا قتلوا

بل امتدت أياديهم إىل األبرياء فأوسعوهم سجنا وغرامة، وكان العربي 

امُلوْسَتاْش وسي اهلادي على رأس اجلميع، وزاد الطني بلة ما وصل من 

سجن مصالي احلاج ستة أشهر، ونائبيه عمار عيماش وعلي أنباء عن 

راجف أيضا، مل تعد السلطة االستعمارية حتسن إال سياسة العصا الغليظة، 

لرتكيع الشعب اجلزائري، يف الوقت ذاته كان النواب والنخبة يسعون 

بكل ما أوتوا من قوة إلجناح املؤمتر اإلسالمي الذي سيعقد باجلزائر 

ا مشروع موريس فيوليت قاعدة له، وقد حشدت له متخذ ،العاصمة

 .اجلماهري والطاقات، وبشر به يف كل وسائل اإلعالم

ومل جيد حسان بلخريد أحسن من أن يذرع املدينة، يتهجى كل شوارعها 

وأزقتها، يقلب صفحات وجوه الناس فيها ووجوه البنايات والساحات، 

سحر الكامن فيها، ينقب عن السر الغامض الذي جذبه إليها، عن ال

ارتقى هضبة عالية يف مشاهلا، بدت له املدينة طائرا خرافيا ميد جناحيه إىل 

أقسى نقطة استعدادا للتحليق، طائرا خرافيا حماطا بهالة خضراء عجيبة، 

هل سيحلق هذا الطائر قريبا، هل سيكون له الدور الكبري يف انطالقه، 

ملفعم باحليوية إال أن يعمل، ويبدع، الميكن هلذا القلب اواحندر يلج املدينة 

 .ويبذر اخلري واألمل يف النفوس
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ولزم فرحات عباس بيته وقد أغلق عليه النوافذ، مل يكن يقدر حتى 

على مشاهدة ضوء الشمس الذي كان حادا ذلك اليوم، يشرب القهوة 

الفنجان إثر الفنجان، جيمد كتمثال بارد اللحظات، ثم يهرع فجأة لتقليب 

كم أمامه من كتب بالفرنسية، يقرأ فيها، ثم يعيد القراءة، واليفتأ ما ترا

حتى ينتقل إىل كتاب آخر، معيدا تقليب صفحات القرآن الكريم عشرات 

املرات، يقصد سورا بعينها، ويقرأ آيات بعينها، هي احلرية تعصف به، 

حرية ما تكاد تعصف به حتى تتالشى إىل غري رجعة، وتتدرج نفسه حنو 

، كأمنا يفرغ رئتيه ساط واالنشراح، فيشرع النوافذ، ويأخذ نفسا عميقااالنب

    . من احلرية، ثم سريعا يرتدي مالبسه، وينزل إىل املدينة نشيطا

وظل العربي املوستاش مذبذبا ال يستقر خياله على فكرة بعينها، ينتقل 

 امهمح بني أهله وذويه يف عرش أوالد سيدي علي، إىل سوزان وفرانكو، إىل

وبلخري، إىل الباليا اليت راحت تتهاطل على رأسه كاحلجارة، ومل متهله 

األحداث املتسارعة كي يستقر على جانب منها، فاجأهما وصول أمقران، 

 :كأمنا هبط عليهما من السماء، قال

 .من يراكما من بعيد يعتقد أنكما متثالني باردين -

 .لقد بلَّدتنا األحداث املتسارعة فعال -

حتت فخذيه، ودسهما يف حذائه الذي  وسل رجليه من ،سي رابحرد 

 :ثم واصلظل مهمال على األرض دون انتظام، 

 كل هذا القهر ويهرولون إىل املؤمتر اإلسالمي؟ -

 :رد أمقران ساخرا دون أن جيلس

أحالم تنطلي على السذج، لقد رفضه مصالي ومجاعته، ألنه طريق  -

 .س والعلماء قد أخطأوالالندماج، وأعتقد أن ابن بادي

 :عدل سي رابح عمامته، وقال

فعال أخطأوا، هذا املؤمتر خيدم النخبة والنواب، أما حنن فال ديك لنا  -
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 .فيه وال دجاجة

 :علق العربي املوستاش

الشعب ال يغالط، لقد خرجت املظاهرات يف كل املدن اجلزائرية، يف  -

 .ديالعاصمة وحدها تظاهر أكثر من ثالثة آالف جن

لقد حان  أليس األجدر أن نتحرك حلضور لقاء فرحات عباس؟ -

 .املوعد

 .نعم جيب أن حنضره وننناقشه يف املوضوع -

وانطلقوا مندفعني، كان اجلميع مستاء من كل الذي يقع، يف الوقت 

الذي يضحي فيه املخلصون خلنق فرنسا، من أجل أن ترفع الراية البيضاء، 

كما خرج قبلها الرومان، هاهم النواب وخترج نهائيا من اجلزائر 

، ويقدمون هلا املربرات ملواصلة وتثبيت رجليها يساعدونها على البقاء

 .امتصاص خريات هذه األرض

يف ذات الوقت غادر فرحات عباس مقر عمله، واستدار إىل اليمني 

متجها إىل مقره، هناك اجتماع مهم وال بد أن يكون حاضرا قبل املوعد، 

نه النضال السياسي كل وقته، بعد أمتار وجد نفسه يقف أمام لقد أخذ م

متى جيلس أبناؤنا أيضا مع أبناء : املدرسة الالئكية، تساءل يف قرارة نفسه

الفرنسيني على طاولة واحدة لينهلوا العلم أيضا؟ تعالت نواقيس 

الكنيسة تكاد تصم اآلذان، مد بصره يتأمل منارتها العالية، مرددا يف قرارة 

فسه، هنا كنيسة، هناك مسجد، هناك كنيس، أليست األديان كلها من اهلل، ن

أليست األرض كلها هلل، فلماذا نتقاتل؟ فاجأه حسان بلخريد حمييا فأخرجه 

 :من سبحاته

 .السالم عليكم سي عباس -

 . وعليكم السالم سي حسان -

صافحه حبرارة واستمر يف تأمل املنارة، وقد هدأت النواقيس، قال 
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 :رحات عباسف

إني أحلم أن نعيش إخوة يف هذا الوطن، تصور مدينة واحدة تضم  -

 اليهود والنصارى واملسلمني؟

ضغط حسان بلخريد على يد فرحات عباس ثم سحب أصابعه، 

 :واندفع مبتعدا، وهو يقول

 .هذه أرضنا، ال ينبت فيها إال الزيتون والنخيل -

 :راح فرحات عباس يتأمله حلظات ثم صاح فيه

 .التنس االجتماع، أرجو أن حيضر اجلميع -

واستمر فرحات عباس يف طريقه أمتارا أخرى وعرج إىل اليمني حيث 

مقره، وصل العربي املوستاش وسي رابح وتدفق حشد كبري من الناس، 

وليست إال دقائق حتى كاد الشارع ميتلئ، خرج فرحات عباس مع بعض 

لعالية، اشرأبت إليه األعناق، على درجاته اعند املدخل مساعديه، وقف 

حتدث مطوال عن مشروع فيوليت معتربا إياه املنقذ الذي انفلت من 

عقالء فرنسا البعيدين عن تأثري تطرف املعمرين والغالة، ثم حتدث عن 

الوضع املزري الذي يعيشه اجلزائريون الذين ما ينبغي هلم أن يضيعوا هذه 

 :الفرصة الذهبية، وختم خطابه بقوله

أي إخواني األعزاء، لقد حبثت يف القرآن الكريم الذي هو كتابنا  -

ودستورنا الغالي، فلم أجد ما مينع أن أكون مسلما فرنسيا، أنعم بالعلم 

 .واحلضارة

ارتفعت وسط اجلميع همهمة كادت تتحول إىل ضجيج، قال العربي 

على امُلوْسَتاْش وقد ظهر حاسر الرأس على غري عادته وقد جترأ الزمان 

 .بعض شعره فلفه بأكفانه

 ومن يتوهلم منكم فهو منهم، أمل تقرأ هذا ياعباس؟ -

راح فرحات عباس يلوح بيده إلسكات اجلميع الذين اختلط 
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 :ضجيجهم ولغطهم، ارتفع صوت آخر

 .ياعباس، تريد أن تبيعنا بثمن خبس للنصارى -

ومرت فرقة من الشرطة الفرنسية مدججة باألسلحة، فخفتت 

ات وتوجهت إليها األنظار كأمنا تتوجس خيفة، مر خلفها املعمر األصو

 :فرانكو وماران  جيران كلبيهما املدللني، صاح فرحات عباس حمييا، ثم قال

 يطالبونكما باملساواة؟ قوالن هلؤالء أيها املعمران، وهمماذا ت -

ابتسم فرانكو وماران يف سخرية ومرا كأن مل يسمعا عباس، الذي مل 

هما أيضا واستمر يف خطابه، شرح هلم أن الشعب اجلزائري يعيش يبال ب

وضعية مزرية وخطرية، قيامه بالثورة ضد قوات فرنسا يعين أمرين اثنني 

أوهلما الفناء، لقد جرب اجلزائريون الثورات الشعبية ألكثر من مخسني 

سنة دون فائدة، مل جينوا إال االنكسارات واالنهزامات، وثانيهما سيفوتون 

على أنفسهم فرصة كبرية يف التحضر وبناء جمتمع قوي يف ظل الدولة 

الفرنسية، وماكاد يسمع بعض اهلمهمات حتى راح يفرق بني فرنسا يف 

باريس واملعمرين هنا، هؤالء ميثلون اجلشع والطمع، وتلك متثل احلرية 

والعدالة واملساواة، وغاص يف شرح مبادئ الثورة الفرنسية اليت تبشر 

 .اة الكرمية لكل الناسباحلي

 :همس سي رابح يف أذن حسان بلخريد الذي حلق متأخرا

 .هذا كالم يردده أوالد القياد، وعباس من عائلة قياد -

 :رد حسان بلخريد دون أن حيول نظره إليه

 .ال أعبد ما تعبدون -

 :حترك العربي امُلوْسَتاْش راغبا يف املغادرة، وقد ظهر عليه التذمر قائال

 .ق أمقران حني رفض اجمليء، أسطوانة واحدة ال ميل من تكرارهاصد -

واندفع مبتعدا، فبدأ الناس ينسحبون أيضا، ومل تبق إال ثلة قليلة 

دخلت مع فرحات عباس إىل مقره ملواصلة النقاش، كان فرحات عباس 
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يسعى إلقناع أكرب عدد من املسلمني لدخول االنتخابات والتصويت 

لهم وانتزاع احلقوق هلم، إنه يؤمن بعمق أن الطريق لصاحله من أجل متثي

الوحيد لتحقيق ذلك هو النضال السياسي، وهو االندماج يف فرنسا ال 

 .طردها

وبقي فرحات عباس مع من بقي يبشر بليلة القدر اآلتية، ستنفتح 

السماء فجأة لتهطل على اجلزائريني باخلري املدرار، مشروع فيوليت هو 

 .ال جيوز تضييعها مطلقاهدية من السماء، 

اجتاز سي رابح وحسان بلخريد الكنيسة الكاثوليكية، وقريبا من 

املسرح استدارا ميينا يقصدان املكتبة اليت كان حسان بلخريد قد علق 

 :، تأملها سي رابح مندهشا وقال"مكتبة الرتقي العربي"الفتتها بالعربية 

 .عظيم، إنه حتد عظيم، مكتبة الرتقي العربي -

 :نظر فيها حسان مزهوا وقال

هل تعرف ياسي رابح؟ النضال الثقايف هو األهم، سينسى الناس  -

الدم والرصاص، ولكنهم لن ينسوا أبدا الكلمة احلرة اجملاهدة، الكلمة 

أقوى من الرصاصة ياسي رابح، الكلمة هي اإلنسان، لدرجة أن اهلل يف 

 .مريم البتولكتابه مسى عيسى عليه السالم كلمته أوحاها إىل 

 :ثم أشار إىل لوحة ترقيم سيارته وقال

 .وحتى هذه عرَّْبتها -

 اجلزائـر: "وراح يقرأ بزهو اللوح الذي كتب بالعربية، وبأرقام مشرقية

۳۹A٦٦۹" . 

 :قال سي رابح وهو ينقل بصره بني الالفتتني بإعجاب

بوركت سي حسان، علينا أن نعمم هذه الفكرة على كل الدكاكني  -

 .سياراتوال

 :أعجب حسان بلخريد بالفكرة فرد سريعا وهو يبتسم
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وأنا سأفيض عليكم باجلرائد واجملالت العربية من املشرق العربي،  -

 .ومن تونس

 :وفاجأهما العربي املوستاش، ومل يزد عن التحية وراح يتأمل اللوحتني

 .اهلل إنه التحدي األكرب -

عن شرح موقفه من ودخل اجلميع، دون أن يتوقف حسان بلخريد 

وجوب النضال الثقايف السرتجاع اهلوية املغتصبة، وبعد ذلك سيتحرر 

الشعب تلقائيا، بل ويستطيع بناء دولة قوية، ثم راح يعيد عليهم رحلته 

إىل مصر وتركيا طلبا للعلم، مؤكدا يف كل مرة انبهاره مبا حتقق هناك من 

من منابعها، تناهى إىل نهضة ثقافية كبرية جيب االقرتاب منها، واألخذ 

آذانهم دوي سيارة تقرتب من احملل ببطء، توقفت حلظات عند الباب ثم 

انطلقت، مد العربي املوستاش رقبته إىل اخلارج ثم أعادها إىل الداخل 

 :قائال

كالعادة فرانكو ومشعون، عائدان من مقابر الرومان كانا يبحثان عن  -

العتاد، كأمنا يبحثان عن كنوز  الكنز املزعوم، سيارتهما تئن حتت ثقل

 .سليمان

 :علق سي رابح وعليه حزن

 .، إنه حبث عن األوهامايف غري أوطانهم ابل يبحثان عن تارخيهم -

 :قال حسان بلخريد وهو يعتدل يف جلسته

إيه ياسي رابح، حنن ضيعنا حقائق تارخينا، وأخشى أن تصري  -

كل شيء، وال حل معهم  أوهامهم حقائق، هؤالء الكالب ميكن أن يزوروا

 .إال يف املقاومة

 :وسكت اجلميع حلظات، اندفع بعدها العربي امُلوْسَتاْش يقول

 لقد زارني شيطان الشعر، هل تسمعان؟ -

 :ولزما الصمت يستمعان فاندفع يقول، كأنه يغين
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 الي ُثــوْرــــالغ ياشعـيب

 مقهــوْر ىـــــْحـراْم َتْبق

 وا َدمَّـْكــــداْك َمصُّــْعـ

 ـوْرـــخممــ ْدـراق واْنَت

 ْك الَتبَّْع عبـاْسـَحْل َعيَن

 َولِّي بوْراْت ْتِضيْع ْحياتْك 

 فيها أماْن دَّارْه ماْفرنسا َغ

 وْرَواللِّي ياَمْن افعى َمسح

 ْدها واحــريْقزَّْه ْطـــَوالَع

 وْرـالدَّْم ِاُفالناْر والباروْد و

ة مثنيا على القصيدة مبنى ومعنى، وحني هم بلخريد حبرارحسان صفق 

أن يقرتح تلحينها، قام سي رابح وقد  تذكر موعدهما مع خليفة ويوسف 

 :الروج، وقال

 . الشعراء يتبعهم الغاوون، دعك من هلوساته يا سي حسان -

فهم العربي املوستاش الرسالة مبجرد أن نبهه سي رابح بإشارة من 

وبقي حسان بلخريد منتشيا بكلمات القصيدة  عينيه، فنهض يغادر املكتبة،

 .دون أن يستسيغ ما فعله سي رابح يف اخلروج فجأة من املكتبة

يف الطريق إىل احلمام، راح العربي املوستاش يشرح وجهة نظره يف 

 :الرومية بكثري من احلماسة قائالسالفه  اسرتجاع

عود جيب أن نتكاتف مجيعا ونقصد الشيخ عمار، نلوي رقبته ون -

 .بسالفة، كل يوم مير لن يكون يف صاحلنا

 .لنستمع أوال ملا قرره يوسف الروج وخليفة -

ثم صمت بقية الطريق مفكرا، يعرض خططا خمتلفة فال يستقر ذهنه 

 .على واحدة منها
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وجدا يوسف الروج ينتظرهما خارج احلمام على أحر من اجلمر، سأله 

 :حلمام كأمنا يتعجل اللقاءسي رابح عن خليفة، أسرع يقول وهو يدخل ا

 .هو يف الداخل ينتظرنا -

 :فتح خليفة الكالم دون مقدمات قائال

عند الشيخ عمار، سالفه  أصبحنا متأكدين اآلن أو نكاد من أن -

وخطة إنقاذها هي أن خنطف ابن الشيخ عمار الذي يدرس يف املدرسة 

 .الفرنسية

 :ستاشوظهر البشر على عيون اجلميع، علق العربي املو

علي اللعنة، كيف غاب عن ذهين هذا؟ فعال له ولد يدرس باملدرسة  -

 .الفرنسية

 :قاطعه خليفة

هذه املعلومات وصلتنا من الزيتوني، وهو من أوحى بوجوب  -

 .اختطافه

 :قال سي رابح مشجعا

 .على بركة اهلل إذن -

يف الغد كان يوسف الروج وأمقران يكمنان يف الطريق اليت مير منها 

انقضا بن الشيخ ملثمني، وماكاد ينعزل عن السكان مبعية حارسه حتى ا

بعيدا، وأشبع أمقران احلارس لكما،  عليه، سحب يوسف الروج الفتى

حني انهار إىل األرض مستسلما وقد هزته املفاجأة، دس يف فمه رسالة 

 .وانطلق مبتعدا

لة وبات الرعد الشديد ميزق قلب الشيخ عمار، معيدا قراءة الرسا

سنذحبه قبل الضحى كما تذبح اخلراف "مرات عديدة، مركزا على مجلة 

سالفه  ، وأحست"معززة مكرمة مل ميسسها سوءسالفه  إن مل تصل ومعك

الرومية بتغري يف املعاملة، وباالضطراب الذي بدا على اجلميع، فراحت 
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تستعد لكل طارئ، ومل ينتظر الشيخ عمار طويال، والصباح يتنفس على 

الرومية، وصل قبل سالفه  ن فأسرع مع حراسه إىل املدينة ومعهمالكو

شروق الشمس بقليل وهو يرتعد من شدة اخلوف، ميكنه أن يضحي بكل 

شيء من أجل إنقاذ ولده الوحيد، وراح ينفذ األوامر بدقة كما قرأها يف 

قريبا من السوق، وانتظر ابنك عند منعطف سالفه  اطلق سراح: "الرسالة

 ".م أسفل املدينةوادي بوسال

الرومية يف املكان الذي حدد يف سالفه  أطلق الشيخ عمار وخادماه 

الرسالة، وراح يسعى إىل الوادي، يف املكان الذي حددوه وجد ابنه مقيدا 

حببل إىل الشجرة، انفصل عن حراسه واندفع إليه، حني اقرتب منه دوى 

، وتهاوى الرصاص يف الكون الذي مازال ينفض عن جفونه النعاس

الشيخ إىل األرض، ثم تدحرج ليقع يف املاء، وتعالت صيحات اجلميع، 

وأسرع حراسه إلنقاذه، وأسرع أحدهم يفك قيد الفتى، وأطلق بعضهم 

 :الرصاص باجتاه الطلقات املعادية، وسأل سي رابح بدهشة

 من هذا األمحق الذي أطلق النار؟  -

وقد كانوا يكمنون دي، وأسرع يبتعد مع العربي املوستاش وسي اهلا

حني وصال إىل حمل أمقران وجداه يؤنب خليفة بعيدا يراقبون املشهد، 

الذي وصل لتوه تكاد أنفاسه تنقطع، وقد احتضن بندقيته، قال يوسف 

 :الروج وقد شاهد يف أعينهم عتابا

 .يستحق املوت ولد الكلب -

 :قال سي رابح

 .فإذا بك تباغتناسالفه  ليس من الالئق أن نتهور دائما، ظنناك مع -

 :علق العربي املوستاش، وعلى مالحمه رضى مبا فعل خليفة

كنت على يقني أنه سيفعلها، وإن مل يفعلها فماهو خبليفة الذي  -

 .نعرفه
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وخرج اجلميع متفرقني، لكنهم يقصدون وجهة واحدة، هي االلتقاء 

اله إىل بسالفة الرومية، غري سي رابح الذي قصد احلمام وأرسل بعض عم

 .الوادي حيث وقعت احلادثة لتقصي أخبارها

والال تركية، ويوسف الروج والعربي املوستاش وبعض  محامه ووصلت

من اجلريان نساء ورجاال، كان هم اجلميع أن يعرفوا أوال من اخلاطف، كان 

يوسف الروج ينتظر أن تتفوه أمه باسم خالف التيقر ليذحبه من الوريد 

ظلت تردد أنها مل تر األشخاص الذين اختطفوها فه سال إىل الوريد، لكن

ومل تتعرف عليهم، كانوا ملثمني حني كمموا فمها وربطوها حببل متني ثم 

دفعوا بها إىل جوف السيارة وانطلقوا بها، أول شخص رأته هو الشيخ 

 :عمار، قال خليفة وعلى مالحمه حرية

ى أن يكون له كيف نتأكد من حجم اإلصابة، أردته أن ميوت، وأخش -

 عمر القط

 :قال العربي املوستاش

 .قد تكون إصابته بليغة، لكنه مل ميت -

 :علق  يوسف الروج -

جيب أن نقتله يف الوقت املناسب، ونقتل أيضا من نفذ جرمية  -

 .االختطاف

حلق سي رابح باجلميع ليؤكد هلم أن الشيخ عمار حي يرزق، وأن 

ه عائدا إىل بيته دون اسرع ابنه وحيف كتفه، وأنه انسحب م إصابته كانت

 .أن يلفت انتباه أحد

وتداولوا يف املوضوع كثريا، ليتفقوا أخريا على أن قتل سي عمار 

راحوا يتفرقون فاسحني  قضاء وقدر ال راد له، لكنهم جيب أن يتمهلوا  ثم

 .الفة الرومية كي تسرتيح وقد بدت مرهقةاجملال لس

ن يتوقف خمه عن أسرتيح دون انسحب يوسف الروج إىل غرفته لي
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التفكري يف خطة لالنتقام، مدركا أن أمه مل تقل كل ما تعرف حفاظا عليه 

الفة اعهما وتهورهما، واختلى خليفة بسوعلى خليفة وهي تدرك اندف

حماوال استنطاقها ملعرفة حقيقة األمر، ومعرفة كل تفاصيل احلادثة، وأي نوع 

  .ن يالحظه عليها من تعبمن االعتداء وقع عليها، رغم ما كا

** ** ** ** 

 

22 

قرر خليفة أن خيتفي عن األنظار فرتة من الزمن حتى تهدأ العاصفة، 

لعل هناك من يتفطن إىل فعلته ضد الشيخ عمار، الذي لن يرتدد حلظة يف 

شراء ذمة من يقتله، يف نفسه شبه يقني أن ال أحد رآه، ولكن الظنون 

سالفه  غريه، فاحلذر مطلوب أيضا، قالت ستحوم حوله هو باألساس دون

 :وهي تقدم إليه القهوة

ال أعتقد أنه سيجرؤ على محق آخر، أنا على يقني أنه اآلن خمتبئ  -

 .كاجلرذ

 :رشف خليفة من فنجانه حبذر، وأحس حبرارة القهوة الكاوية وقال

 .كنت أمتنى أن أرديه قتيال، لكنه جنا، له سبع أرواح كالقط -

 .نك مل تلوث يديك بروحه النجسةاألحسن أ -

 :رشف ثانية وقال

لكن اطمئين، لن يهدأ لي بال حتى أقتله، لقد جترأ مرتني، ويستحق  -

 .أن يقتل مرتني أيضا

حلظات، كأمنا تقلب األمر يف نفسها بني القبول سالفه  صمتت  

 :والرفض، وقالت

غر أما املهم أن يكون اإلنسان حذرا فيما يقبل من األيام، جلول  -

 .الشيخ عمار فلعني
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 :وقف خليفة يهم باالنصراف قائال

فعال هو خبيث لعني وسيغلق عليه قوقعته كاحللزون، لكنه ال يعرف  -

 .خليفة، سأعلمه درسا قاسيا

وفعال انزوى الشيخ عمار يف غرفته ال يربحها إال للضرورة القصوى، 

مل يكن قاتال بل حميطا نفسه بأخلص خدامه وحراسه، احلمد هلل أن اجلرح 

ومل يكن مؤثرا أصال، رصاصة واحدة خرقت أعلى كتفه فأسقطته يف مياه 

الوادي املتدفقة، وأسرع إليه خدمه فأنقذوه، وحني كانوا يهمون بأخذه إىل 

الطبيب، رفض الشيخ عمار بشدة، مادام خبري هو وابنه فليعد إىل البيت 

 .جتنبا للفضائح

ع إىل الشيخ، حني دخل عليه خلوته، وتشمم القايد جلول اخلرب فأسر

راح وهو يعانقه يتقصى آثار الواقعة اليت تنامت إليه عرب إشاعات تناقلتها 

األلسنة خفوتا هنا وهناك، وحتمل الشيخ عمار أمل ضغط جلول على جرحه 

وهو يعانقه، دون أن يفضح األمر، وجلسا، كان القايد جلول يقلب الطرف 

الشيخ يطلب من خدمه االحتفاء بالضيف  يف الشيخ دون جدوى، وأسرع

 :العزيز وإعداد الطعام، سأل القايد جلول

 هل من أخبار ياشيخ؟  -

 :وتظاهر الشيخ بعدم فهم قصد جلول، فرد بسؤال

 يف أي أمر؟ -

وتوجس القايد جلول من رده السريع املقتضب كأنه جيهل ما بينهما، 

 :وقال

 دنا بسْوِق أعدائنا كالسائمة إلينا؟أمل يبتلع ذلك اخلنزير نقودنا، وَيِع -

 :صمت الشيخ حلظات يبحث عن خمرج وقال

 .يظهر أنه جمرد حمتال، عوضنا اهلل خريا عما ضاع منا -

 :وانتفض القايد جلول يف مكانه، دفع بطريف برنسيه على كتفيه وقال
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تقول هذا ألنك مل تدفع أموالك أيها الثعلب املاكر، سأكتشف  -

 .ال الزمن أم قصر، وإن تبني خداعك سأقطع رأسكحقيقة األمر ط

وخرج عائدا إىل عرشه، خملفا وراءه زوبعة من الغضب، لكن الشيخ 

 .عمار محد اهلل عميقا أن األمر انتهى عند هذا احلد

على مر األيام راحت اجلراح تندمل، وراحت األحداث املتتالية كزخات 

هم الوطن أكرب من كل مطر شتوي غزير تنسي اجلميع همومه الذاتية، 

جرح، فقد وصل حسان َبْلِخرَيْد وسي رابح والعربي امُلوْسَتاْش إىل اجلزائر 

العاصمة بداية جوان، كان اجلو لطيفا، رغم الرطوبة اليت بدت مرتفعة 

حسان َبْلِخرَيْد طول الطريق حيدث سي رابح عن ظل أكثر من املعتاد، 

أن يفعل كل شيء وحده، حيلم أن  أحالمه اليت ال تنتهي، كأن الرجل يريد

يؤسس الكشافة اجلزائرية، وحيلم أن يؤسس فريقا لكرة القدم، وحيلم أن 

يؤسس فرقة للمسرح وأخرى للموسيقى، وحيلم أن يؤسس مجعيات 

نسوية، وحيلم أن يقيم مدارس وجامعات تدرس باللغة العربية، كان 

فكرة يعرضها رامسا آماال العربي امُلوْسَتاْش مندفعا حبماسه يؤيده عند كل 

 مجيل أن حنلم،: عريضة، وكان سي رابح يلزم الصمت مرددا يف قرارة نفسه

 .لكن ما كل ما يتمنى املرء يدركه

ليأخذا قسطا من حني استووا على كراسي املقهى يف قلب العاصمة، 

كبلتهم بالصمت الرهيب، كانت الراحة قبل االنتقال إىل نادي الرتقي، 

يضاء عروسا أسطورية تتمدد بفتنتها على اهلضاب املرتعة املدينة الب

  أنميلك البحر أمامها إالقيها يف مياه البحر احلاملة، فال باإلخضرار، متد سا

يسكن يف خشوع كأمنا يؤدي إليها طقوس الوالء، قال سي رابح وهو يتأمل 

 :الفضاء أمامه

 ! كم هي مجيلة هذه العاصمة -

ظات متأمال وقد غشيه حزن شديد، وتعالت يف سكت حسان َبْلِخرَيْد حل
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أنات األطفال والنساء وأذنيه فجأة أنات تهدل أملا، واستغاثات األسرى 

 :واألحرار يذحبون كاخلراف، ثم قال وهو يشري للعاصمة

كأني أمسع أنات هذه العروس األسطورية، أمسع صرخات األبطال  -

عام ليمنعوا تقدم جراد ماتوا هاهنا منذ أكثر من مئة  نالشجعان الذي

 .البحر

 :غرق حلظات يف يم الصمت، ثم واصل ويف عينيه دموع

لو تقرأ مافعل الفرنسيون باألبرياء وهم يدخلون مدننا َلَلْعنت  -

فرنسا والفرنسيني أبد اآلبدين، هاهنا يف هذه الساحات كانوا يعرضون 

ازالت تطوق آالف األقراط معلقة يف شحم آذان النسوة، وآالف األساور م

من يأتيين "املعاصم، هل تعرف ماقال اجلنرال باراكوي دهيلي جلنده؟ 

أخي رابح حقدا أكرب من هل رأيت يا" بقر بطنه هو بسيفهبعربي حيا فسأ

 هذا؟

مل يرد سي رابح، كان األمل يعصره بشدة، كان خياله يستحضر مشاهد 

تضاريس هذه  اإلبادة اجلماعية، كان يتخيل وديان الدم اليت هدرت على

أليس من  ؟املدينة البيضاء املساملة، وتساءل هل يكفي طرد االستعمار فقط

الالئق أن حتلم األجيال بالثأر أيضا؟ أحس حسان بلخريد بأمل سي رابح 

 :فواصل

نفسي تلح علي يف العودة، لن أشارك يف مؤمتر العار هذا، إنه خيانة  -

 .لشهداء هذه األرض

ربه على نفسه ضوق الصمت الذي ظل يكسر العربي املوستاش ط

 :وقال

 . صدقت، لنعد اآلن -

 :رفع سي رابح رأسه على مهل دون أن تغادر الكآبة مالحمه وقال

 .سيلحق بنا اإلخوة غدا أو بعد غد، دعنا حنضر ونستمع ملا يقولون -
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يعانقه  هوفاجأهم شاب ماكاد يراه حسان بلخريد حتى ارمتى يف حضن

 :قائال دمه لرفيقهحبرارة، ثم راح يق

 ،إنه حممد بوراس، أخي حممد بوراس، قلب الكشافة النابض -

 .وعقلها اخلالق

كان يف مقتبل العمر، حليقا، وسيما، أنيق الثياب، يف عينيه بريق حتد، 

انتقلوا سريعا تعتلي رأسه شاشية محراء، أصر على دفع مثن املشروبات، و

جاءوا من أماكن خمتلفة، حتى من  إىل نادي الرتقي، كان الناس هناك كثرة،

بشار، ورقلة، تندوف، وادي سوف، بسكرة، والكل : عمق الصحراء

 .متعطش ملعرفة اجلديد

دخل شاب على احلاضرين وهو يلوح جبريدة فرنسية، ورفع صوته 

 :الفتا أنظار اجلميع

 هل قرأمت؟ -

 :وحني التفت إليه اجلميع متشوقني، راح يقرأ بصوت عال

إن فرنسا : "ير خارجية فرنسا جيدد تهديده للمؤمترين قائالرينيه وز -

 ".ستستعمل القوة إذا لزم األمر للمحافظة على هيمنتها على اجلزائر

ارتفع لغط اجلميع، بني متحدٍّ ومستهني، وظهر فرحات عباس من 

وقال معلقا  امكتب جانيب وجبواره ابن َجلُّول وعلى مالحمهما تعب وإرهاق

 :بعلى كالم الشا

ومن قال إننا ضد بسط فرنسا هيمنِتها على اجلزائر؟ حنن معها  -

وسنساعدها، ولكننا نريد أن نكون شركاء معها، حنن يا إخوان سنطالب 

باملساواة، ليس يف إمرباطورية فرنسا مواطن درجة أوىل ومواطن درجة 

 .ثانية، الكل سواسية يف احلقوق والواجبات

نتظر ردا على كالمه، ارتفع صوت وخرج مع ابن َجلُّول دون أن ي

 :أحدهم يف القاعة
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 مابال فرحات عباس يتحدث بدلنا كأننا ُقصَّر، وكأنه ولي علينا؟   -

 :قال سي رابح

 .صدقت لقد متادى كثريا، يعتقدنا بهائم ميتطينا كما حيلو له -

 :اندفع آخر كان قريبا منهما ورد بعنف

هو أدرى مبصاحل فرحات عباس رجل مثقف من طراز رفيع، و -

 ..الشعب اجلزائر، ولـ

 :قاطعه حسان َبْلِخرَيْد بشدة

كلنا مثقفون، وكلنا من طراز عال، ومصلحة الشعب اجلزائري يف  -

 .حريته، هذا الشعب ليس فرنسا وال ميكن أن يكون فرنسا ولو أراد

 . واحتد النقاش، واختلطت األصوات، وأسرع كثري منهم يغادر املقر

ملكان املخصص للمؤمتر مبئات اجلزائريني الذين تقاطروا مساء اكتظ ا

العلماء، : من كل فجاج الوطن على اختالف مشاربهم واجتاهاتهم

والنواب، والشيوعيون، وقدماء احملاربني، ومل يغب رمسيا عن اللقاء إال 

النجم الذي عارضه بشدة، وكان ابن باديس راضيا عنه، إنه أول جتمع 

 .ويقارب بينهم، وذلك يف حد ذاته مكسب كبري جيمع كل اجلزائريني

تناوب على املنصة ابن جلول، وابن التهامي، وفرحات عباس، والسيد 

سكوت الفرنسي، ثم ابن باديس والعقيب واإلبراهيمي، ثم دعا اجلميع يف 

امليثاق املطليب للشعب اجلزائري "وثيقة رفعوها إىل باريس أعطي هلا اسم 

للمسلم اجلزائري تامة غري منقوصة،  حلقوق السياسية، إىل إعطاء ا"املسلم

دون التخلي عن  ومنح اجلنسية الفرنسية لبعض املثقفني اجلزائريني

القوانني  أحواهلم الدينية، وحرية القول، والكتابة والتعليم العربي، ورفع

جويلية  21االستثنائية، وشكل املؤمتر وفدا للذهاب إىل باريس يوم 

 .وفد للسفر إىل باريس ، ومت تشكيل1936

معرفة أدق تفاصيل إىل  ظل يوسف الروج ينتظر عودة املسافرين متلهفا
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املؤمتر، لقد صرخ فيهم قبل السفر إنها خيانة، واحلرية ال ميكن أن تتسول، 

 .حريتنا حنققها بضغط قاتل على الفرنسيني

ع وكان اللقاء يف بيت سي رابح، الذي بدا مرهقا متعبا وقد عال امتقا

شديد وجهه، ماكاد يوسف الروج يلتحق حتى هب العربي املوستاش يقبل 

 :جبهته، قائال

صدقت يا يوسف، ليتين مل أذهب إىل مؤمتر العار، لست من اآلن إال  -

 .  مصاليا، لقد كفرت بكل الزعامات

 :بدت عليه عالئم االنتصار ، وقدقال يوسف الرُّوْج ساخطا

 .يقودها أوالد اخلونة والقياد هل تأكدمت أن سفينة اجلزائر -

 :نظر إليه سي اهلادي عن جنب وقال

ال تعمم، فالعمودي واإلبراهيمي والعقيب من عامة الشعب، بل  -

 .ومن طبقته الكادحة

 :رد يوسف الرُّوْج سريعا

أقصد أن رؤوسهم من أسر أقامت جمدها على مواالة االستعمار،  -

 .حتى ابن باديس نفسه

 :د امحر وجهه غضبارد سي اهلادي وق

التزر وازرة وزر أخرى يا أخي يوسف، وال يتحمل األبناء أخطاء  -

 . آبائهم

نظر سي رابح شزرا يف يوسف الروج وأراد أن يقول له، ال تنس حتى 

أنت ابن قايد، وأخوك وابن أخيك كذلك، ثم أمسك، كان خيشي أن 

 :يتحول اجلدال إىل خالف وفرقة فأسرع يفضه

النا وهلم؟ املهم ماذا نفعل حنن، ما شاهدناه يف املؤمتر يزيد يامجاعة، م -

 .من عزميتنا يف حزب الثوار

وصدق سي رابح، كانت مشاركتهم يف املؤمتر دافعا قويا لتأكيد 
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قناعاتهم الكفاحية، اجلهاد وحده هو الطريق األسلم السرتداد احلقوق، 

ألمر جيدا، وال وعلى اجلزائريني إن أرادوا حتقيق حلمهم أن خيططوا ل

 .يكرروا أخطاء أسالفهم يف ثوراتهم الشعبية

** ** ** ** 

 

23 

لزم حسان بلخريد مكتبته ال يربحها، يتجمد مكانه قرب احملسب كغدير 

راح ينضب فجأة، وها سطيف اليت رآها ماسة يتيمة متأللئة يف تاج ملك 

نوميدي حمارب يتغشاها الغبش فجأة، لقد  بدأت أحالم كثري من 

اجلزائريني تتبخر، بعد أن وضعت يف ِقدر املؤمتر اإلسالمي على نار الفتنة 

ومؤامرات االستعمار، إن السؤال الذي ظل يلح عليهم مجيعا هو أي 

األنفاق ستخرج بهم إىل نور الشمس؟ مل يقبل الناس بعبث النواب، لن 

ينسى الناس تضحيات أكثر من قرن، إن جراح األجداد مازالت تنز حتى 

ليوم، إن صيحاتهم وأناتهم وآالمهم مازال صداها مدويا يف كل فج من ا

هذه األرض، من يستطيع أن ميد يده ليصافح أياد مازالت ملطخة بدم 

األبرياء، ما معنى أن نفقد أرضنا ولغتنا وجذورنا لنحافظ على ديننا؟ أي 

دين هذا الذي يفرط يف األرض، هذه األرض ليست للبيع، وليست 

أرض يوغرطة واألمري جيب أن تبقى ألحفاد يوغرطة واألمري،  للتنازل،

وليذهب اخلونة إىل اجلحيم، وأي معنى لنضال العلماء إذا كانوا يضعون 

 أيديهم يف يد النواب؟ 

 :وفاجأه العربي املوستاش فأخرجه من سبحاته، قائال

 أراك تائها؟ -

 واهلل يا أخي اختلفت علينا الطرق، وضاعت الشقراء بني -

 .الشقراوات
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 :جلس العربي املوستاش قبالته وقال

الطريق واضح يا أخي حسان، اليوجد يف الدنيا لص يعيد ما سرق  -

 بإرادته، فهل تعتقد أن يعيد هؤالء اللصوص وطنا يشبه اجلنة؟

 .صدقت -

رد حسان بلخريد دون أن يغري من وضعية جلوسه، وال من تضاريس 

ن حتت صدريته كتاب تاريخ اجلزائر مالحمه، أخرج العربي املوستاش م

 :وأعاده إىل حسان بلخريد قائال

 .هذا أمجل كنز عثرت عليه يف حياتي -

 :وضع حسان بلخريد الكتاب على احملسب وقال

 .أرجو أنك استفدت منه -

 :رد العربي امُلوْسَتاْش وهو يسند مرفقه على احملسب

 بتارخيها، هذا وهل كنت أعرف شيئا قبله؟ إن اجلزائر عظيمة فعال -

 .الكتاب جيب أن يقرأه اجلميع

 :استدار إليه حسان بلخريد بسرعة بعد أن وضع الكتاب يف الرف

جيب أن يكون هذا يقيننا يا العربي، أرضنا مغتصبة، وجيب أن نردها  -

 .من براثن األعداء

 :قام حسان بلخريد متأمال ساعته وقال

 .ن نسرعحان وقت اللقاء، اجلميع ينتظرنا جيب أ -

وماكادا يغلقان الباب حتى حضر سي رابح واجته اجلميع إىل شارع 

 الواقع حبي التمارة حيث سيفتح أول مقر للكشافة،( Daumal)دومال 

إىل شواطئ تدغدغها األمواج، وإىل  نوا وهم حيثون السري كنوارس تهفوكا

ا خلجان حتتضنها اجلبال الصخرية، وكان احملل حافال باحلاضرين، مرتع

باألحالم اجلميلة، وسرى األمل يف نفس حسان بلخريد، فانتفض 

    .وتربعمت مالحمه
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كانت كلمته قوية، كقنابل تدوي يف آذان النائمني، كسيول تغتال 

حتدث فيها عن واقع اجلزائر، وعن حماوالت اجلفاف من القلوب اليائسة، 

وأكد األجداد السرتجاع الوطن الغالي من براثن العدو دون جدوى، 

أنهم حلقة يف هذا الصراع، وعليهم أن يقوموا بواجب التضحية كما 

ضحى أسالفهم، ناشرا األمل يف نفوس اجلميع، ثم حتدث عن مفهوم 

الكشافة ومبادئها وتاريخ نشأتها ودورها يف حياة كل أمة، وختم كلمته 

 :بقوله

أعتقد أيها اإلخوان أنه حان الوقت لننفصل عن الكشافة  -

، وأن تكون لنا كشافتنا على مبادئنا العربية اإلسالمية، سنبدأ من الفرنسية

 .هنا من سطيف، من هذه املدينة املكابرة، وقد بدأ إخوان لنا يف مدن أخرى

وسريعا مت تشكيل الفرع الذي ترأسه حسان بلخريد وسعيدي السعيد 

الجودان، وأطلق عليه اسم احلياة، وماكادوا يستقرون على ذلك حتى 

 :أمقران معلقا تدخل

 .ولكن إياكم أن حتذفوا منه الـ التعريف، سيصري اسم امرأة -

 : وانفجر اجلميع ضاحكني وقد باغتتهم النكتة، رد حسان بلخريد

 .املرأة هي أصل احلياة، واحلياة أنثى -

واهتزت القاعة بالتصفيق على هذا التخريج اجلميل، وكان يوسف 

ميع موجا هادرا سيزلزل كيان الروج أكثر املتحمسني وهو يرى اجل

االستعمار الغاصب، وبدأ اجلميع ينصرفون وقد جتددت يف نفوسهم إرادة 

 .العمل

ومل متض إال أيام قليلة حتى كان لقاء الفوج يف املقر متميزا، عشرات 

الفتيان واألطفال مبالبسهم املوحدة، بألوان راية الوطن، وقد بدوا 

اء أزهاره، وسنفونيات أطياره، وانطالق كفراشات حاملة بالربيع، بفسيفس

جداوله ونسماته، ومل يعد حلم حسان بلخريد إال موسيقى يلحن بها 
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للوطن أناشيد الفدا والتضحية، وهو يرنو إىل يوم مشرق سيأتي قريبا 

 .قريبا

أقبل سي اهلادي حممال بعشرات النسخ من جريدة البصائر وراح 

ها األول فتحا كبريا للقلوب يوزعها على احلاضرين، كان صدور عدد

ربية حتى تبزغ أخرى، احلاملة، ما متتد يد االستعمار اآلمثة لتغلق صحيفة ع

الصراع يف هذه األرض هو صراع احلرف، صراع اللسان، كان  كان

االستعمار يدرك أن تغيري اللسان هو تغيري للقلوب وبالتالي الطريق 

ون يدركون أن هذه األرض األسهل لالستالء على األرض، وكان اجلزائري

 .لن تغرد إال حبروفها النابعة من رمحها

 :قال حسان بلخريد مداعبا 

جئتكم بهذه النسخ جمانا، دفعت أنا وسي اهلادي مثنها، ويف املرة  -

 .القادمة على كل واحد منكم أن يشرتك يف اجلريدة

وتهافت كثري من احلاضرين يسجلون أمساءهم معلنني عن اشرتاكهم 

 .اجلريدةيف 

كان نداء الوطن أقوى من كل نداء، وكان اجلميع حيس باملسؤولية 

امللقاة على عاتقه، لقد بدأت معامل الطريق تتكشف، ودروب املسري تتضح،  

وراحت األخبار تتواىل عن النجاحات الكبرية اليت حققها قادة النجم 

ك وأنصاره يف باريس قلب االستعمار حني نظموا مظاهرة حاشدة اشرت

فيها مثانون ألفا، رفعوا فيها مجيعا العلم الوطين، وهتفوا مجيعا باستقالل 

 .اجلزائر، وإطالق صراح مصالي ورفاقه

وغدا مصالي يف نظر اجلميع بطال أسطوريا كبريا، زعيما وطنيا عظيما، 

املطالبة باستقالل اجلزائر كلية عن يف مواقفه الصلبة وشاعت بني الناس 

 .يغريوا مسارات قوافلهمكل القوى الوطنية األخرى لومطالبته  ،فرنسا

حني تداول اجلميع بشأن اختيار األناشيد اليت سرتردها حناجر 
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الكشافة أسرع يوسف الروج حبماسته املعهودة يقدم ورقه حلسان بلخريد 

 :قائال

أيها اإلخوان لقد وصلين نشيد النجم، كتبه شاعرنا مفدي زكريا،  -

تكم يف السجون، والوفاء يقتضي تذكرهم، أقرتح أن وأنتم تعرفون أن قاد

 .يتخذ فوج احلياة هذه القصيدة نشيدا له

 :واستحسن اجلميع الفكرة، قال سي اهلادي

 . أرجو أن نسمع النشيد وحنفظه مجيعا أيضا -

وسلمت الورقة إىل حسان بلخريد، تأملها حلظات ثم رفع صوته 

 :منشدا

 سبيل احلريـة  فداء اجلزائر روحي ومالي أال يف

 فليحَي حزب االستقالل وجنم مشال افريقيــه 

 وليحَي زعيم الشعب ِمصالي مثال الفدا والوطنيه 

 و لتحَي اجلزائر مثل اهلالل ولتحي فيها العربيـه 

 .وامتأل املكان بإنشاد اجلميع يف محاس كبري مل يألفوه من قبل

وج الكشافة، ومل يعد للناس يف املدينة من حديث إال عن ظهور ف

وحتمس كثري من الشبان على االخنراط فيه، حتى فاقوا التسعني، وقد 

قسموا إىل أشبال وفتيان وجوالة، خاصة حني صاروا خيرجون يف جوالت 

كشفية إىل جبل مقرس الشاهق، ووادي بوسالم الكثيف األشجار، يراهم 

ل، مبشرة الناس طيورا تزقزق يف جنبات املدينة، فراشات حتوم ناشرة لألم

 .مبستقبل مشرق

يف نادي الشباب جلس حسان َبْلِخرَيْد يطرح  على يوسف الروج وسي 

رابح فكرة تأسيس شعبة مجعية العلماء بسطيف، مؤكدا أنها ستكون لبنة 

أخرى يف صرح الوطن الذي جيب أن يعلو سامقا حتى يبلغ وهج الشمس، 

 :عربي املوستاشوجلس دون أن ينطق، سأل ال اوأقبل سي اهلادي مكفهر
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 خريا سي اهلادي، هل من جديد؟ -

 .مؤامرة أخرى حاك االستعمار نسيجها بإحكام -

 :التفت إليه اجلميع، وقال سي رابح

 وهل توقف االستدمار يوما عن مؤامراته؟ -

 :  واصل سي اهلادي

مفيت اجلزائر، الشيخ َكحُّول بشارع اللري باجلزائر  اليوملقد أغتيل  -

 .العاصمة

 :دفع يوسف الرُّوْج معلقاان

أعرفه، امسه عمر بن دالي إمام املسجد اجلديد، وما يقلق؟ هذا عميل  -

االستعمار، وفرنسا هي اليت نصبته مفتيا على الشعب، ال حيسن إال أن 

 .حيرض االستعمار على العلماء

 :قال سي رابح

 ...فليذهب إذن للجحيم -

 :قاطعه سي اهلادي

قد اتهم يف االغتيال الشيخ العقيب، وقد أخذ املشكلة ليست هنا، ل -

 .ومعه عباس الرتكيللمحاكم 

 :ظهرت احلرية على وجه اجلميع، قال حسان بلخريد

 .يستحيل أن يفعلها الشيخ العقيب -

 :قاطعه سي اهلادي

لقد أمسكوا بقاتله ويسمى عكاشة، وادعى أن العقيب هو من  -

 .حرضه، بل وهو من أعطاه اخلنجر

 .وال قوة إال باهللالحول  -

ميد ستائره ليدثر  الظالمرددها اجلميع وقاموا ينصرفون، وقد بدأ 

، لكن األلق املشع يف القلوب أمال يف مستقبل معشوشب مزهر املدينة
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 .غطى على كل الظلمات

** ** ** ** 

 

24 

يف الطابق األول من احلمام كان أمقران جيلس على كرسي يف ركن 

وميد رجليه على كرسي اخللف ليالمس رأسه اجلدار، ميد جسده إىل الغرفة 

آخر، وقبالته جلس العربي املوستاش يطوي ذراعيه وميدد عليهما صدره 

كأمنا يهم أن ينام، يرسل نظرات متقطعة إىل واضعا رأسه على الطاولة 

ويف ركن الغرفة يطل من الباب كأمنا ينتظر سي رابح، الذي كان جيلس 

ع صمت طال أكثر من الالزم، كأمنا كانوا يصنعونه وران على اجلمي أحدا،

 :متهيدا للنوم، لكن سي  رابح قطع ذلك قائال وعلى مالحمه حرية

 .لقد تأخروا يف احلضور على غريالعادة -

 :وعلق ساخرا قليال ثم أعاده، رفع العربي املوستاش رأسه

 . ما وقع ثبط العزائم، نرنو إىل احلرية فيدفعون بنا إىل التسول -

 :وقالدون أن يغري من وضعيته ضحك أمقران فجأة باستهزاء 

متخض اجلبل فولد فأرا، مجعوا كل هذا احلشد من أجل هذه  -

 .املطالب

 :وهو يعتدل يف جلسته مل يعلق أحد على كالمه، فواصل متحديا

النواب  جيب أن نفشل كل هذه اخلزعبالت، هل يأتي اخلري من -

جيب على الناس أن  ومن فرنسا املستعمرة؟كالب فرنسا، بين ِوي ِوي؟ 

 .يفطنوا للخديعة

 :فاعتدل يف جلسته وقالعربي امُلوْسَتاْش سرى احلماس يف نفس ال

 !...ا وهوصدقت، عجيب كيف خدع ابن باديس أيض -

 :جييب عن تعجبهأسرع أمقران 
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 .من عائلة مقربة من فرنساالتنس حتى ابن باديس  -

    :قرتب منهم وقد بدا عليه الغضبنهض سي  رابح من مكانه وا

سيدنا إبراهيم كان ابن طاغية، ة وزر أخرى، ريامجاعة ال تزر واز -

 .ديد وأخوه قايويوسف الروج بن قا

وسكت فسكتا وقد أخرستهما احلجة، أدرك سي رابح ذلك فواصل 

 :قائال

 .ال نتعجل ولننتظر نتائج عودة الوفد من باريس -

 ئمة يف سوق االستعمار؟تقصد حتى نباع كالسا - 

وتناهت للجميع حركة دون أن يرفع صوته، سأل أمقران بغضب   

 :أقدام تصعد الدرجات إليهم، فقال سي رابح

 . لقد وصلوا -

وماهي إال حلظات حتى دخل سي اهلادي وحلقه يوسف الروج سريعا، 

والتقى اجلميع على الطاولة اليت اشرتاها سي رابح مع مثانية كراس منذ 

دة، ووضعها يف غرفة علوية من احلمام ملثل هذه اللقاءات، أسرع سي م

 :اهلادي يسأل وهو يعد الكرسي للجلوس

 ما يف اجلعبة؟ -

 :رد يوسف الرُّوْج

يظهر أن األمور قد تغريت، ماكاد الوفد حيل بباريس حتى غري ابن  -

م باديس رأيه حتت تأثري مصالي احلاج، وقد عاد مصالي إىل اجلزائر ورغ

اإلرهاق فقد ألقى خطبة مدوية، صاح يف اجلميع وهو يرفع ذراعه ويذري 

يا إخوان هذا الرتاب ليس للبيع، ليس  :حفنة من تراب محلها قبل دخوله

للبيع، ليس للبيع، ودوت احلناجر صائحة حبياة اجلزائر وحياة مصالي احلاج، 

وانطلقت  ،الذي ما كاد خيرج حتى محلته اجلماهري الشعبية على األكتاف

هذا "الشوارع منادية باستقالل اجلزائر، وصارت كلمته اخلالدة جتوب به 
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الزمة لنشيد أسطوري عمالق ظلت تردده اجلماهري " الرتاب ليس للبيع

 .املتعطشة للحرية والكرامة يف كل شرب من أرض اجلزائر

 :بدا الفرح على كل الوجوه، أضاف العربي املوستاش

 ..حيلمون مبثل هذه املطالبمل يبق إال النواب  -

 :قاطعه أمقران سائال

 ..هل معنى هذا أن كل شيء قد انتهى؟ فليعلنوا الثورة إذن، أو -

 :وسكت، وهو ينقل بصره بني اجلميع، ثم واصل

 ...أو فليذهبوا إىل اجلحيم، بل -

 :سي اهلاديقاطعه 

 ال، اجلميع مبا فيهم النجم وعلى رأسه مصالي سيلتقون يف مؤمتر -

 .إسالمي ثان صيف العام القادم

 :تدخل سي رابح شارحا

ورغم ما وقع مازال عند بعض الناس أمل يف تفهم فرنسا، خاصة  -

وقد دان احلكم فيها للجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري، حتى أن حممد 

 : العيد شاعر اجلمعية أنشد قائال

 ؟داـمحي أليس اليسـار فاالفاز فيك اليسار، فاليوم ال عسـر   

 علينا    وأقلي األذى، وكفي الوعيدا يا فرنسا ردي احلقــوق 

 إن خالنا الطغـاة عبيدا  ر و حنن رغم الطغاة يف الدين أحـرا   

 :قرأ األبيات من جريدة بسطها أمامه علق سي اهلادي

 .اهلل أبيات مجيلة، فيها كبوة، ثم نهضة عمالقة -

 :سأل سي رابح  

 النهضة؟ أين الكبوة؟ وأين -

الكبوة حني استجدى فرنسا يف البيت الثاني، والصواب أن احلقوق  -

تؤخذ وال تعطى، ولكن الشاعر حبسه اجلميل صحح خطأه يف البيت 



419 

 

 .حنن أحرار رغم الطغاة: الثالث حني قال

تدخل يوسف الرُّوْج وعلى وجهه ابتسامة، كأمنا خيشى رد الفعل 

 :العنيف

 .لكن مفدي زكريا أشعر منه بكثريحممد العيد شاعر كبري، و -

 :ظهرت احلرية على وجه سي اهلادي، هلذه املوازنة، فقال

 .ماكنت أعتقد أن يوسف الرُّوْج يفهم أيضا يف الشعر -

 .أسرع يوسف الرُّوْج يرد كأمنا يريد أن يقطع الطريق على نقده

 .أنا كهذا مسعت العارفني يف اجلزائر العاصمة يقولون

 :وستاش على الطاولة بعصبية وقالضرب العربي امل

 .بل أنا أشعر منهما -

 :فض سي رابح النقاش وهو يقول

 . يا مجاعة دعونا من هذا اجلدال العقيم، لنعد ملا هو أهم -

وليس أهم عند اجلميع من حزب الثوار، هذه النبتة الفتية اليت 

م من ساهموا مجيعا يف سقيها ورعايتها، وهم مستعدون أن يقدموا أرواحه

أجل أن تصري دوحة ظليلة، وتركز نقاشهم على ضبط طرق مجع املال أوال، 

املال هو شريان كل ثورة، إضافة إىل الرجال الذين يفجرونها، ولفت 

 :أمقران إىل فكرته األنظار وهو يقول

كلما تأملت أطفال الكشافة، ختيلتهم ثوارا كبارا، هم أقدر على  -

 .تأجيج نار الثورة

 :ح وقد أعجب بالفكرةعلق سي راب

علينا االقرتاب منهم، البد من جذبهم إلينا، لنجدهم يف صدقت  -

 .الوقت املناسب

 :قال يوسف الروج

عندي فكرة أخرى، راودتين من مدة، وأرى أن الوقت قد حان  -
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 .ملناقشتها

وسكت كأمنا يقصد إثارة مزيد من التشويق، تركزت عليه األبصار، 

 :سأل أمقران

 .نا يارجل، وأنت صاحب األفكار النريةقل شوقت -

 :سأل يوسف الروج

 أين تقوم الثورات يف العادة؟ -

 :رد سي رابح سريعا

 .سنفجرها يف كل مدننا -

 :أضاف العربي املوستاش

 ...وقرانا وجبالنا -

 :قاطعه يوسف الروج

 عظيم، لقد حضرنا األمور داخل املدينة، فماذا فعلنا يف جبالنا؟ -

 :  مباغتا، ولكنه جدير باالهتمام أيضا، رد سي رابحكان السؤال 

سؤال مهم، طبعا مل نفعل شيئا، وعلينا أن نتحرك، اجلبال القريبة  -

 .حتتاج إىل اكتشاف وإعداد

 :قال أمقران مقاطعا 

أنا أضمن مسحا جلبال بابور، وأضمن أيضا حتضري خاليا هناك، أنا  -

 .ابن املنطقة وأعرفها جيدا

 :روج وقد انبسطت أساريره لنجاح فكرتهقال يوسف ال

اجلبال احلصينة يف منطقتنا كثرية، البد من تشكيل خاليا يف جبال  -

 . تبان وبوطالب ومقرس وبابور دأوال

وتعاىل فجأة بكاء طفل يف بهو احلمام يطلب العربي أو سي رابح، 

ونشط سي رابح ينزل الدرجات خبفة، وحلقه العربي املوستاش، كان حفيد 

 :مسعود بولقباقب ينتحب بشدة، أسرع سي رابح يسكته مستفهما
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 على مهلك، حدثين ما الذي وقع؟ -

 :رد الطفل بكلمات متقطعة

 .جدي مسعود يريدك أنت وعمي العربي -

 :سأل سي رابح مرة ثانية

 مابه جدك؟ -

 .الشيء، أمي مريضة -

ارته ورفع سي رابح صوته مناديا أمقران الذي لبى سريعا، ركبوا سي

واستوى سي رابح يف مقعدها اخللفي يضغط الطفل إليه، وهو مايزال 

جيهش بصوت عال، ردد سي رابح يف نفسه وهو يرى السماء قد غشيتها 

سحب مفاجئة، حني يبكي األطفال تبكي السماء، حني يغضب األطفال 

 .يغضب اهلل

بعد حلظات كانوا داخل البيت، كان مسعود بولقباقب جيلس وسط 

ة الوحيدة حائرا، واألم تتمدد على حصري حلفاء منتفضة، وبناتها الغرف

، قال سي العيون وقد توحش اخلوف على وجوههنحيطن بها دامعات 

 :رابح مطمئنا

 .خريا خريا إن شاء اهلل، ال خوف عليها -

ومد يده إىل جبهتها مبسمال، تاليا آيات من القرآن الكريم، فال تزيد 

أ حتى تهدأ مرددة كالما غري منسجم، ويزداد األوالد إال انتفاضا، ثم ما تفت

 :بكاء، سأل أمقران

 مم تشكو؟ هل هي مريضة من قبل؟ -

 :رد مسعود بولقباقب مضطربا

مل تشك يف حياتها، تكتم وتغالب حتى وإن كانت مريضة، أعتقد  -

 .أنها ختطت ساقية الصرف هذا املساء فمستها اجلن

 :قال العربي املوستاش



412 

 

 .  حاجة إىل شيخ ال إىل طبيب هي يف -

وفعال محلت إىل شيخ، ربطها حببال وسط الغرفة، ووضع إناء من املاء 

عند الباب، وراح جيلدها بسوط يف يده متمتما بطقوس وآيات، يرفع بها 

 :صوته أحيانا وخيفضه، مطالبا اجلين باخلروج

 ...باسم اهلل الواحد القهار، خترج ياغادر يامكار

 :ساعة من زمن حتى رأوا إناء املاء يهرق بقوة، فيهتفونوإن هي إال 

 .اهلل أكرب، ال إله إال اهلل -

وتفطنت املرأة عائدة إىل حالتها الطبيعية كأمنا كانت يف عامل الغيب، 

 .وانفجرت تبكي حبرقة

يف الغد رافق أمقران وسي اهلادي أفواج الكشافة يف جولتها يف وادي 

حلاملة، كالعصافري املرفرفة حيلقون بأرواحهم بوسالم، كانوا كالفراشات ا

الربيئة، مرددين أناشيد وطنية كثرية، وال ميلك أمقران نفسه فيصفق عاليا، 

 :هاتفا بأعلى صوته

 .حتيا اجلزائر -

وتنبسط أسارير سي اهلادي فرينو أمقران ببصره إىل قمم اجلبال احمليطة 

، مزعزعني استقرار سلحةجنودا مدججني باألمتخيال أطفال الكشافة عليه 

 .االستعمار، منغصني نعيم املعمرين

** ** ** ** 

 

25 

ها باكرا على حركة نشيطة مل تألفها، وعلى مظاهر يينفتحت سطيف ع

مل تشاهدها، خرج حسان َبْلِخرَيْد من مكتبته، جتول سريعا يف كل الشوارع 

وليكية عند احمليطة مقرتبا أكثر من الفرنسيني، قريبا من الكنيسة الكاث

بوابتها ملح العربي امُلوْسَتاْش وأمقران يقفان ال يكادان يتحركان وكأنهما 
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متثاالن، وصل إليهما حسان َبْلِخرَيْد، وقف أمامهما، تأمل وجهيهما، وراح 

يلوح بيديه على عينيهما، فانفجرا ضاحكني، مجيعهم كان يلبس صدرية 

كل منهم شاشية بيضاء،  خضراء وقميصا أبيض وربطة عنق محراء، واعتمر

 :ُطرز عليها هالل وجنمة باألمحر، قال حسان بلخريد مزهوا

 .املدينة كلها ترتدي ألوان العلم الوطين -

 :أضاف أمقران

 .لقد أغظناهم، على وجوه الفرنسيني حقد كبري -

 :ضحك العربي امُلوْسَتاْش وهو يدقق النظر يف باب الكنيسة

 .، حنن أحرار فيما نلبسفلينفجروا، إنه يوم التحدي -

 :سأل حسان بلخريد

 وأين البقية؟ -

 :رد أمقران

توزعوا على نقاط تواجد الفرنسيني، سي رابح وسي اهلادي ذهبا  -

كنيسة الربوستانت، ووقفنا حنن هنا عند كنيسة  أمامإىل عني الدروج 

 .الكاثوليك، اليوم األحد والفرنسيون يتوافدون كثريا على الكنيسة

 :العربي امُلوْسَتاْش حبماسقاطعه 

سأركز على فرانكو اللعني، أو على ماران األمحق، إن نطق أحدهما  -

 .بنصف كلمة سأهشم رأسه األرعن

 :قال حسان بلخريد حمذرا

 .إياك أن تفعل -

واندفع مبتعدا حاملا باليوم الذي سريفع فيه العلم اجلزائري خفاقا يف 

 . حدمساء الوطن املفدى ال ينافسه فيه أ

أحس املعمرون باالستفزاز الكبري، هذه اليقظة اليت راحت تسري يف 

نفوس الناس ال ميكن أن تبشر خبري، ولعل األيام القادمة ختتزن أعاصري 
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خرج العشرات منهم إىل شوارع د حصونا بنوها منذ أكثر من قرن، فسته

لم فة، حاملني يف حتد سافر عتلدتهم بأسلحتهم املخااملدينة مدججني كع

فرنسا على سياراتهم وحتى ظهورهم، وسريعا انتشرت الشرطة يف أماكن 

ا الندالع مواجهات يف بعض األماكن بقوات اجليش، حتسبمتفرقة مدعومة 

 .قد ال حتمد عقباها

عباس مينعون الناس من االحتكاك بهم، وفرحات وأسرع سي رابح 

نار متتالية ويدفعون بهم إىل لزوم أحيائهم وبيوتهم، واندلعت طلقات 

ممزوجة بصيحات حتد يطلقها فرانكو وبرال وماران، تسب العرب وحتط 

 . من قيمتهم

بعد يومني من احلادثة كان اجلميع على موعد يف بيت حسان بلخريد 

ل مالبسه يستقبل الن عن زواجه، وكان وهو يقف يف أمجمشاركني يف اإلع

يعلي، قال أمقران  الضيوف بفرح غامر وإىل جانبه يقف صهره عبد القادر

 :مداعبا

 .اآلن أصبحت كالرجال يا سي حسان -

 :سائالرد حسان بلخريد 

 وماذا كنت من قبل؟ -

 :ؤاللسرد أمقران سريعا كأمنا كان ينتظر ا

 .من قبل كنت سيد الرجال، الزواج قيد وتكبيل يا أخي حسان -

عويني جلسوا على زرابي يسندون ودخل الغرفة وقد امتألت مد

م على اجلدران، وقد بدت الغرفة فارغة إال من خزانة صغرية تقف ظهوره

يف الزاوية وضع عليها إطار كبري به صورة األمري عبد القادر، ارتفع صوت 

 :عالل القهواجي وهو يرى حسان بلخريد ميد رقبته من الباب

 .مبارك عليك الزواج أخي حسان، أنتم السابقون وحنن الالحقون -

 :فعت أصواتهمضحك اجلميع، وارت
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 .آمني -

 .سأقيم لكم عرسا مل تشهد له املدينة مثيال -

 :وقال هسكت حلظات يتطلع يف الوجو

 .    حني أتزوج وريدة املرقومة -

 :ورد اجلميع أيضا بصوت مرتفع

 .آمني -

 .وسأسقيكم مجيعا مخورا معتقة مل تشربوها يف حياتكم -

 :ضحكوا مجيعا، فرد أمقران

 .لك سنشربها إكراما -

 :رد سي رابح

 .عالل ونادله بشريتنازل عن حصيت لأنا أ

ملشروبات، فانصرف ودخلت عليهم صحون احللويات والتمور وا

ترتفع من حني آلخر تبارك حلسان  اجلميع إليها، لكن أصواتا راحت

حيس أن اجلميع قد يوسف الروج  وماكادَبْلِخرَيْد وصهره عبد القادر يعلى، 

 :ضع أمامهم حتى استغل الفرصة وقالبدأوا يكتفون مما و

 .أيها اإلخوة يظهر أن أفراحنا لن تنتهي -

 :علق أحد احلاضرين مقاطعا

 .اللهم اجعله فرحا دائما متصال، حتى تستقل اجلزائر -

 :ارتفعت أصواتهم مجيعا

 .آمني، آمني -

 :تنحنح يوسف الرُّوْج مقاطعا اجلميع وهو يشري بيديه

يها اإلخوان نبأ تأسيس حزب الشعب أريد أن أزف إليكم أ -

 .اجلزائري

 :سأل عالل القهواجي منزعجا
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 .كفانا أحزابا !حزب الشعب اجلزائري؟ -

 :أسرع سي رابح يبدد احلرية

ليس حزبا جديدا كما تظنون، بل هو استمرار لنجم مشال إفريقيا  -

وسيحتفظ احلزب جبريدة األمة اليت تصدر  ، اليت حلته فرنسا منذ سنوات

بالفرنسية من باريس، وأضاف إليها جريدة الشعب تصدر يف اجلزائر 

 .بالعربية أسند اإلشراف عليها إىل الشاعر مفدي زكريا

مساء مل يكن للجميع من حديث إال نبأ ظهور حزب الشعب، ومل يكن 

من هم ليوسف الروج ورفاقه إال استقطاب اجلميع للنضال يف صفوفه، 

 :عض رفاقه يف نادي الشباب مؤيداقال أمقران وهو جيلس إىل ب

 .سنكون مجيعا جنودا يف صفوفه -

 :نظر يوسف الروج لسي اهلادي وسأله

 اهلادي؟ ما رأيك يا سي -

 :سكت سي اهلادي حلظات وقال

اجلماعات واألحزاب يا إخوان ليست غايات ولكنها وسائل،  -

اعة حتمل وهدفنا األكرب هو وطننا، ولذلك ال أمانع يف النضال داخل كل مج

 قناعاتي

 :بدا البشر على مالمح يوسف الروج وقال

 .بوركت، يسعدني هذا الطرح العميق -

 :علق سي رابح

فعال هو طرح عميق، أقرتح أن نتصل باجلميع فردا فردا ال نستثين  -

 .، وعصابة املوت، وخالف التيقرأحدا حتى حدة املخرومة ووريدة املرقومة

 .من القياد والنوابهم أكثر غرية على الوطن  -

قاهلا العربي املوستاش ثم أحجم فجأة وقد دوت فجأة ثالث طلقات 

امتزحت بنباح مل يشأ أن يتوقف، أسرع اجلميع إىل الشارع، عشرات من 
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الناس كانوا يهرعون، انطلق العربي املوستاش ويوسف الروج حيث 

لت مسعت الطلقات، ماكادوا ينعطفون باجتاه سينما فاريييت حتى وص

الشرطة اليت أطلقت عيارات نارية حتذيرية، وبدأ الناس يتفرقون كان 

ماران واقفا قد جلله الغضب ميسك بسلسلة كلبه بيسراه ومسدسه بيمناه، 

وكان عالل القهواجي منبطحا أرضا ال يبدي حركة والدماء تنزف من 

عضده، أسرع العربي املوستاش إليه، ماكادت يداه متتدان إىل جثته حتى 

هامجه الكلب وألقاه أرضا، وتدخل يوسف الروج إلبعاد الكلب، أطلق 

رجال الشرطة عيارات جديدة يف الفضاء، وأمر الضابط ماران بسحب 

 . نمايكلبه والدخول إىل قاعة الس

محل الثالثة إىل املشفى إلسعافهم على أمل تقدميهم للمحاكمة، لكن 

رارة واحدة إلشعال النار يف الناس جتمهروا بكثرة ميألون املدينة، تكفي ش

هذا الغضب الذي قد يدمر كل شيء، ومل جتد الشرطة بدا من إطالق 

 . سراحهم

وراح العشرات يتوافدون على بيت عالل القهواجي لعيادته وإبداء 

التضامن معه، سأل سي رابح وقد كان جيلس جبانب عالل القهواجي 

 :الذي كان ميتد يف فراشه

 حقدا يا عالل؟وملاذا تهيج ماران  -

 :قال عالل القهواجي وقد ظهر األمل على وجهه ممزوجا بانتشاء

، وماكادت تصل إىل سينما فاريييت وريدةكنت يف الشارع خلف  -

 .حتى مد ماران يده إليها معاكسا، ومل تتمالك هي نفسها فصفعته

 :قال حسان بلخريد

 .يستحق الصفع ابن الكلب -

 .ظ فرحا على الوجوهواصل عالل القهواجي وهو يالح

 .ومل أمتالك نفسي فنطحته برأسي حتى تهاوى أرضا -
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 :هلل اجلميع وصفقوا مرددين

 .بطل بطل يا عالل -

لكنه أسرع خيرج مسدسه ويطلق علي ثالث طلقات، أصابت  -

واحدة عضدي، ثم هامجين الكلب بوحشية فطرحين أرضا، ولوال تدخل 

 .الناس والشرطة فيما بعد لكنت ميتا

وقاطع بشري النادل اجلميع وهو حيمل لعالل هدية من وريدة    

 :املرقومة رافعا صوته

 .املرقومة وريدةياعالل هذه هدية من  -

 : وأسرع عالل يعتدل يف جلسته يفتحها بشغف، واصل بشري النادل

 .وأرسلت لك معها قفة فواكه -

 :تبسم عالل القهواجي حتى ظهرت أسنانه املتهرئة وقال

 .ا اهلل، وكثر خريهاحفظه -

 :علق العربي املوستاش وهو ينقل عينيه يف اجلميع

 .كل هذا يدل على حب وريدة املرقومة لعالل القهواجي - 

 :ثم توجه إليه وقال

 .إنها تعشقك وأنت ال تبالي بها -

 :رد عالل غاضبا

وأنت حسود، رجوتك أن تكتب لي قصيدة يف حبها ألتغنى بها  -

 .فرفضت

وقام اجلميع منصرفني، كان  كات واختلطت األصوات،تعالت الضح

لقد صار احلب مبصرا : ح يردد على مسمع اجلميع بصوت مرتفعابسي ر

 .يف احلبتطرف تطرف مدمر إال كل بعد قرون من العمى، 

بعد صالة العصر كان للجميع لقاء آخر، بعيدا عن أعني فرنسا 

بسطيف، فكانت انتصارا وأتباعها، وانتخب اجلميع ُشعبة مجعية العلماء 
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جديدا أضيف لالنتصارات اليت ما فتئ الشعب حيققها ومافتئت حتدث 

زلزاال عنيفا يف كيان االستعمار، وثارت ثائرته فاندفع على غري هدى ينشر 

جرائمه يف كل مكان مكمما صوت احلرية، ومل يرتك املعمرون وسيلة من 

قيم اإلنسانية، وكل وسائل إذالل الشعب إال استعملوها، متحدين كل 

القوانني واألعراف، متحدين حتى سلطة باريس نفسها، حتى صرح وزير 

إن املعمرين ال : "قائال( Alber Sarou)داخلية فرنسا البري صارو 

 ". ميلكون وطنية وال عقوال وال قلوبا، وكل ما عندهم هو اجلهاز اهلضمي

دتهم يساقون وأصيب مجيع اجلزائريني بانتكاسة كبرية وهم يرون قا

 عمار عيماش، :للسجون، لقد ألقي القبض من جديد على مصالي ورفاقه

، خليفة بن زكرياء، رابح موساوي، كحال أرزقيحسني األحول، مفدي 

عمار وغريهم، وزج بهم يف سجن بربروس، ومل يكن هلم من أنيس إال 

 65نشيد الرعد الذي كتبه مفدي زكريا بالسجن نفسه يف الزنزانة رقم 

 .1938نوفمرب  29يوم 

     اعصفي يا رياح واقصفي يارعـود 

 واثخين يا جـراح واحدقي يا قيود

 ـاة ــــأب حنن قوم         

 ليس فينا جبان          

 قد سئمنا احلياة          

 يف الشقا واهلوان          

 الكفــاح المنـل اجلهاد  المنل

 يف سبيـل البالد         

بلخريد األيام يلحن النشيد وحيفظه ألعضاء الكشافة،  وقد ظل حسان

وظل اجلميع يرددونه يف كل مكان، محام سي رابح، مكتبة الرتقي العربي، 

حتى ... الدكاكني، املقاهي، األسواقالكتاتيب، مسجد احملطة، مقر الكشافة، 
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عالل القهواجي علََّقه داخل املقهى، وحتى بشري النادل حفظه وراح يردده 

 . فعا رأسه إىل الورقة على اجلدار متظاهرا مبعرفة القراءةرا

ووجد املعمرون فرصة يشفون بها غليلهم حني دعاهم اجليش 

والشرطة لسوق الناس عنوة إىل احلرب، لبس فرانكو بدلته العسكرية 

ومحل مايقدر على محله من األسلحة وخرج مزهوا يصفق له حقده 

ال وعشرات املعمرين ينتظرونه وقد مشجعا، عند الباب وجد ماران وبار

أعدوا أنفسهم أيضا، ركبوا يف سيارات عسكرية وانطلقوا باجتاه السوق، 

 :قال فرانكو ضاحكا

أريد أن أرى اليوم قمة القسوة، هؤالء العرب ال يصلحون إال  -

 .للموت، جيب أن نسوق كل القادرين دون استثناء

 :رد ماران مازحا

 عجائز؟ ومل ال حتى الشيوخ وال -

 :قال بارال حبقد

أولئك سأجد لنفسي اليوم عذرا ألطرحهم أرضا وأدوس على  -

 .بطونهم القذرة

وصلت السيارات إىل السوق، بعد حلظات تهاطل عشرات اجلنود 

ورجال الشرطة، واقتحموا السوق بسرعة عجيبة، بدأ الناس يفرون، 

ليت اشرتوها، تاركني أنعامهم وطيورهم وكل سلعهم اليت يبيعونها أو ا

وسيق العشرات من الشبان إىل املراكز العسكرية، راحوا بعدها جيوسون 

خالل الشوارع والديار باحثني عن شبان آخرين دون جدوى، مل يعد 

 .باالستطاعة سوق الناس بسهولة بعد اخلديعة اليت ارتكبوها يف السوق

يه، ذلك عل محامه دخل العربي املوستاش البيت يكاد ينهار، الحظت

 :سألت

 خريا، مالك تكاد متوت؟ -
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خارج البيت إىل الفناء، زادت حريتها،  محامه مل ينطق، اكتفى بسحب

 :أعادت السؤال مرة ثانية، رد كاهلامس

 .لقد اعتقلوا الطاهر -

وسكت، فانهارت جبواره تكاد تلتصق به، رفعت رأسها إىل باب البيت 

اح وقد بدا عليها انهيار لتتأكد أن أمها مل خترج، وأعادت السؤال بإحل

 .شديد

 ؟...ماذا قلت، اعتقلوه يف السوق، هل معنى ذلك-

 :قاطعها العربي املوستاش حبزن

الختربي والدتك، لقد اعتقلوا عشرات الشبان، سيسوقونهم إىل  -

 .جبهة احلرب مع أملانيا، حني تعلم خاليت عقيلة ستموت

موعها بأصابعها دامعة مرجتفة ودخلت البيت متسح د محامه نهضت

خشية أن تراها أمها، لكنها علمت يف الغد حني مل يعد الطاهر إىل البيت 

على غري عادته، علمت أن فرنسا قد ساقته مع العشرات إىل املوت، علتها 

صفرة شديدة، اعرتتها رجفة ظهرت حتى على شفتيها وأجفانها، حنطها 

 .خرس رهيب، وظلت عيناها تدوران يف الفراغ

* ** **** * 

 

26 

فتح الناس أعينهم صباحا على حماولة اغتيال ماران وهو يتجه إىل بيت 

فرانكو، وأشيع أن امللثم الذي هامجه بعصا شجت رأسه وألقته على 

األرض مغمى عليه مل يكن سوى خالف التيقر، لكن الشرطة مل توجه 

ا التهمة ألحد، رمبا ألنها مل جتد الدليل الكايف، فليس من مصلحة فرنس

اآلن وهي ختوض حربها ضد األملان أن تثري مشاعر الناس فتفتح على 

 .نفسها جبهة داخلية قد تعصف بتواجدها يف اجلزائر
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واجتمع الناس يف أماكنهم العامة الموضوع  حلديثهم إال حماولة اغتيال 

  فاعلها ودوافعه، لقد أشيع لدىماران، ميططون فيها ويتزيدون، خممنني

التيقر، وظل بعضهم جيزم أنها وريدة املرقومة انتقاما  أنه خالفأكثرهم 

لشرفها، واجتهت بعض األصابع لعالل القهواجي الذي كان يطرب 

 . كبرياشعبيا لسماع ذلك، خالقا من نفسه بطال 

ال العربي املوستاش معلقا على احلادثة وهو جيلس يف مقهى العرب، ق

 :متعمدا إثارة مشاعر عالل الفهواجي

 .    ن عشاق وريدة كثريظهر أ -

 :نظر فيه عالل شزرا وقال

 .سأقطع رأس كل من يتطاول عليها -

 :مغنيا غرق العربي املوستاش يف الضحك ثم قال

       هنيَني حْلـــمشس هَدْيوَر

 يَنهَبْغي َلحَِّنا اْتــهْتلََّط

    هاَيوَّــرا  َضْميها َقعيِن

 ايهـوََّك رهـي مجـيف قلب

 ك      ـــــنى فيَتال يْسلََّع

 يكنِّيا ومَيعدك فالدْنيْس

   يك    بِّاَخ و ويف قلُب ْكيَراِد

 ْكـاليك وامَّـلت واْهاْن

 :وصفق عالل عاليا وأسرع إىل العربي املوستاش، فقبل رأسه قائال

دة طويلة يتغنى بها الناس مجيعا، اهلل يا العربي يا أخي، أريدها قصي -

 .أريدها أفضل من قصيدة سعيد وحيزية

ورفع صوته آمرا بشري النادل بتوزبع املشروبات على كل احلاضرين 

 .جمانا
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وراح يوسف الروج ينبه احلاضرين إىل اقرتاب وقت اللقاء يف مسرح 

رح، هرعوا مجيعا متجهني، إىل املس، شربوا ماقدم هلم على عجل، واملدينة

كان احلشد أمامه غاصا، وكان حسان باخلريد ينتقل بني داخل القاعة 

والساحة اخلارجية مرحبا باحلاضرين وقد بدت مالمح االنتصار على 

وجهه، هاهو حلمه الثاني يتحقق يف تكوين فرقة موسيقية مستقلة عن 

فرنسا أطلقوا عليها اسم فرقة السعادة، اصطف األعضاء على املنصة 

شكل منتظم وقد محلوا آالتهم املوسيقية، وامتألت كل الكراسي موزعني ب

حتى يف الشرفات، كان اجلميع يتطلعون النطالق احلفل، وكان حسان 

صغرية يتطلع بقلق إىل الباب  لخريد يقف على املصطبة وبيده ورقةب

اخلارجي، وفجأة راح وقع أقدام يقرتب فصمت اجلميع وتطلعت عيونهم 

ل الشيخان ابن باديس واالبراهيمي برفقة فرحات إىل اخللف، لقد وص

عباس، وتعالت التصفيقات حتية هلم، رحب حسان بلخريد بالشيخني 

وبكل احلاضرين، ثم قدم نبذة عن الفرقة وظروف ودوافع نشأتها، وأعطى 

فردية ومجاعية برع فيها حممد اإلذن بتقديم وصالت موسيقية وأغان حملية، 

صفق هلا اجلميع ، ومهداوي العربي وغريهمبن شايب، وعباس رزيق، و

 .  طويال

وتدافع الناس وهم يتجمعون أمام املسرح يأخذون صورا تذكارية مع 

وكان سي رابح حريصا على تقديم مسعود ، الشيخني ومع أعضاء الفرقة

ثم راح سي رابح يسحب ضيوف بولقباقب وحفيده يف كل صورة، 

ى شرفهم، واشرتك فيها العربي سطيف إىل بيته حلضور مأدبة أقامها عل

املوستاش وأمقران، حني استووا يف أماكنهم داخل البيت قال سي رابح 

 :مرحبا

 .واهلل شرف كبري أن يدخل بييت أمثالكم من العلماء اجملاهدين -

 :قال ابن باديس مازحا
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لقد أكلت كثريا يف بيوت أبناء سطيف، وجودة طعامهم ال مثيل هلا،  -

 . كد من ذلك أكثرويف كل مرة أتأ

 :ضحك اجلميع مؤيدين الشيخ، وعلق اإلبراهيمي قائال

الشائع أن من شرب من عني الفوارة مرة البد أن يعود، ومن أكل  -

 .طعاما ْسَطْيفًيا ال بد أن يتزوج سطيفية

 :وقال حسان بلخريدضحك 

انج جبلدك ياشيخ، هؤالء يريدون تزوجيك إحدى بناتهم، كما  -

 .زوجوني

 :بن باديس وقالضحك ا

سعد بن قطوش السطيفي أهم أساتذتي بالزيتونة، لوال أني محلت  -

 .اجلزائر يف قليب، ونذرت هلا عمري لتزوجت سطيفية

 :صفق اجلميع معجبني بتعليق الشيخ، فواصل

هذه املنطقة أجنبت رجاال كبارا، من احلسني الورتيالني صاحب  -

يالني، والشاعر مبارك جلواح، الفضيل الوتسعد بن قطوش، و الرحلة، إىل

 .إىل شيخنا وعاملنا اجلليل حممد البشري

ومد عينيه يتأمله بإعجاب وتقدير وهو جيلس قبالته يف قشابيته الدرعاء 

 .اليت قلما فارقته، فأحس اجلميع بالتفاخر وهو يثين على أبناء منطقتهم

الطعام يف تقديم  وأمقرانيساعده العربي امُلوْسَتاْش  سي رابحونشط 

 .للحاضرين

مساء كان بعض أعضاء الفرقة يتدربون على عزف أناشيد وضعها 

حسان بلخريد، وأعضاء فرقة الكشافة يرددون كلماتها، دخل العربي 

 :امُلوْسَتاْش حيمل قصبة يراع أعدها خصيصا، قال العربي املوستاش

حتى حنن جيب أن نشارك، ال تنس أني بارع يف العزف على  -

ني كنت أعزف مع شياهي يف قمة اجلبل كان كل شيء يرتاقص، القصبة، ح
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 .سي حسانوميكن أن ختتربني ياحتى احلجارة كانت ترتاقص أمامي، 

وانضم إىل اجملموعة يتدرب، دون أن تغادر صورة الطاهر خياله وقد 

كان رفيقه يف جبال أوالد سيدي علي، حني كانا يقضيان الساعات الطوال 

ن الناي والقصبة، وكان الطاهر بارعا يف العزف على مع األغنام، يداعبا

إيه أين أنت يا الطاهر؟ هل أكلتك احلرب أم مازلت حيا ترزق؟  الناي،

هل يقدر اهلل لنا رؤيتك ثانية أم هو الفراق الذي ال لقاء بعده؟ ما أشقى 

مل متنحها احلياة فرصة السرتداد أنفاسها، وها اجلميع ينتظر  !أمك املسكينة

لفظ أنفاسها األخرية، مذ جند الطاهر يف حرب األملان وهي تعيش أن ت

 :أخرجه حسان بلخريد من شروده قائال انهيارا شديدا، و

أمة دون فن أمة ميتة، وال أدل على هبوط األمة من هبوط فنها، علينا  -

 .أن نتخذ الفن لنصرة قضايانا العادلة، ونشر الفضيلة يف الناس

ليوم، ظل يعد نفسه للسفر إىل العاصمة، مل حيضر سي رابح ذلك ا

وسيكون برفقته يوسف الرُّوْج والعربي املوستاش، ورمبا حسان بلخريد، 

بعد العصر التقى بهم سي رابح يف احلمام، وبدا اللقاء شبه اجتماع، قال 

 :سي رابح

يا إخوان الوضع ال يبشر باخلري، والعامل مقبل على حرب قد تسحق  -

 .كل شيء أمامها

 :ال حسان بلخريدق

أال ترى أنها حرب يف صاحلنا، لقد سلط اهلل هتلر على فرنسا  -

 .الظاملة

 :مط سي رابح شفتيه وقال

صدقت، إذا عرفنا كيف نستغل األحداث لصاحلنا، وإال يصدق علينا  -

 .إذا تسابقت األفيال فاخلاسر احلشيش: املثل

 :قال أمقران متحمسا
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ا حني تنشغل حبربها مع األملان، إنها أرى أن نعلن الثورة ضد فرنس -

 .فرصتنا اليت ال تعوض

 :أعجب االقرتاح العربي امُلوْسَتاْش فقال

 .صدق أمقران، لن جند فرصة مثل هذه، لقد دللناها كثريا -

 :نشر سي رابح جرائد أمامه وراح يعلق على ما يقرأ

د يا إخوان فرنسا تضغط على اجلميع من أجل تأييدها يف حربها ض -

 .األملان، وستعصف بكل من يرفض

 : املوستاش سأل العربي

 .الميكن ملسلم أن يؤيدها، فرنسا عدوة، وعدوها صديق لنا -

 :تبسم حسان َبْلِخرَيْد وقال

أما حزب الشعب والعلماء فمن املؤكد أنهم لن يؤيدوا فرنسا يف  -

رعون حربها، إن مل يقفوا ضدها فلن يؤيدوها، أما النخبة والنواب فسيه

 .لتقديم الدعم

وفعال حدث ما ذكره حسان َبْلِخرَيْد، لقد تناقلت صحف الصباح 

موقف القياد واملوظفني وأصحاب الزوايا والطرقية والنواب من احلرب 

العاملية الثانية، إنهم مل يؤيدوا فرنسا فحسب، بل تطوعوا جنودا يف قواتها، 

خضري، وأعلن حزب وعلى رأس اجلميع فرحات عباس وابن َجلُّول واأل

الشعب موقفه صراحة، لن نقف مع فرنسا ضد أملانيا، وبقي الناس 

 .يرتقبون موقف العلماء الذين دعوا اىل اجتماع يف نادي الرتقي بالعاصمة

جلريدة منصرفا عمن يف نادي الشباب كان سي رابح يغرز رأسه يف ا

الحمه فع رأسه وقد بدت على موا بنقاشاتهم، فجأة رحوله وقد انشغل

 :الدهشة، وقال للعربي املوستاش الذي كان يلتصق به

 .لقد جن فرحات عباس -

 :رد العربي امُلوْسَتاْش يف غري مباالة
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 .هو جمنون منذ سنوات -

 :فتح سي رابح اجلريدة مرة ثانية بعد أن طواها وقال

 ...امسع ما يقول -

 :وراح يقرأ بصوت مرتفع

أمة لكنت وطنيا، إني غري  لو اكتشفت وجود... فرنسا هي أنا -

مستعد أن أموت من أجل وطن جزائري، ألن هذا الوطن ال وجود له، فقد 

 . حبثت عنه يف التاريخ فلم أجده

 :وراح يشري إىل تعليق اجلريدة حتت تصريح فرحات عباس

إن حياة فرحات عباس هي تاريخ : "انظر ما تقول اجلريدة عنه -

 ".البحث عن وطن يف فرنسا

لعربي امُلوْسَتاْش يصرخ بسقوط فرنسا وانتصار هتلر، وأسرع وقام ا

سي رابح يزم فمه، وأسرع إليه أمقران ويوسف الرُّوْج من بعيد، قال 

 :أمقران

 ما الذي حدث؟ -

ملوضوع، غرق أمقران ويوسف إىل اسلمه سي رابح اجلريدة مشريا 

يف مكانه، قال الرُّوْج يف تصفحه، وبقي سي رابح يثبت العربي امُلوْسَتاْش 

 :العربي امُلوْسَتاْش بصوت خافت

 .لو قتلناه ألرحنا الوطن من ضراطه، ولكنكم رفضتم -

اسسست، أي شبهة حتوم حولك قد ترمي بك يف السجن، إنهم  -

 .يسجنون اجلميع، بسبب وبغري سبب

وإىل متى نسكت يا عمي رابح؟ إىل متى باهلل عليكم؟ وهؤالء  -

 .، وحيرم منها أبناؤهااألغراب يستغلون أرضنا

 :قال العربي املوستاش ثائرا حانقا، رد سي رابح متذكرا

 :جيب أن تتذكر قول اجملدوب
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 .اللي يركْب يركْب اْشهْب طَََْرْز الَذَهْب يف ْلْجاُمو

 .ْحْزاُمو اللي يَدَوْر ْيقوْل َكْلمْة احلْق ْيِديْر ْهراوه يف    

ن مكانه، نزل درجات عني وفهم العربي املوستاش الرسالة فقام م

الدروج التسع، عب املاء كأمنا يطفئ حريقا، ثم راح يغرف على وجهه 

 .ورقبته فيحس بانطفاء الغضب من أعماقه

يف العاصمة كان اجلو مكهربا بني رجال مجعية العلماء يف االجتماع 

الذي مت بنادي الرتقي، حاول العقيب أن يقنع اجلميع بإصدار بيان لتأييد 

 :ا يف حربها ضد األملان، قائالفرنس

سنبقى وحدنا، وستجد فرنسا ذريعة حلل اجلمعية، ما يضري لو  -

 أرسلنا برقية تأييد؟

 :رد ابن باديس وقد بدا الغضب على وجهه

قضيتنا عادلة، وسنواصل الدفاع عنها ضد كل من يقف يف طريقها،  -

 .لن أرسل تأييدا ولو قطعوا رأسي

 :أثراقال العقيب وقد بدا مت

 . أنت تفعل ذلك ألنه ال أوالد لك، أما أنا فلي مثانية -

 :التفت إليه ابن باديس وقد امحر وجهه وقال

ني، كل أبناء هذا الوطن هم بل لي مثانية ماليني، نعم مثانية مالي -

 .   أبناؤنا

وانزرع يف كل الربوع نشيده اخلالد، نشيده الذي اعتصره من فجاج 

والغضب على الذين أعلنوا موت الشعب اجلزائري، قلبه املرتع باحلزن 

على الذين أعلنوا جفاف جذوره ومنابعه، على الذين قالوا حبثنا يف املقابر 

فلم جند شعبا يسمى الشعب اجلزائري، وال أمة تسمى األمة اجلزائرية، 

وظلت كل فجاج الوطن وسهوله وجباله ورجاله وأحيائه وأمواته وأطياره، 

 :دونظل اجلميع يرد
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 ـروبة ينتسبــشعب اجلزائر مسلم   وإىل الع

 من قال حاد عن أصله  أو قال مات فقد كذب 

 ـال من الطلـبـــأو رام إدمـاجـا له رام احمل 

 اح قد اقتـربيانشء أنت رجـاؤنا وبك الصب

  تهبخذ للحياة سالحها وخض اخلطـوب وال

 زج بالـرهبـوس الظاملـني السـم ميـواذق نف

 ع جذور اخلائنـني فمنهـم كل العطـبــاقل و

 ـبــوس اجلامـدين فـرمبا حيي اخلشواهزز نف

 حتى أوســد يف الرتب م ـــدي لكــهذا عه

 ر والعربـت فصيحيت حتيا اجلزائـفإذا هلكـ

** ** ** ** 

 

28 

تنفس حسان بلخريد الصعداء وهو يضع مع رفقائه البصمات األخرية 

يف العاصمة لعقد مؤمتر الكشافة الوطين، مع بداية الصباح الباكر راحت 

األفواج تتوافد على حي احلراش حيث تقرر عقد املؤمتر، وكان يوما تارخييا، 

يتمالك حسان َبْلِخرَيْد نفسه فرحا فراح يصرخ وهو يقف جبانب حممد  مل

 : بوراس

 ... ـرب ــد للعـــــاجملـد هلل ثم اجمل

 من أجنبوا لبين اإلنسان خري نيب                                   

 ... قومي هم، و بنو اإلنسان كلهم 

 .عشريتي، وهدى اإلسالم مطليب                                   

 .سأل حممد بوراس وكان يقف عن ميينه

 أراك سعيدا؟ -
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 :رد دون أن يلتفت إليه حمدقا يف الوفود متأل املكان

جوزيت أخي حممد، جوزيت، فعلك هذا سيحفظه التاريخ بأحرف  -

 .من ذهب

 :ابتسم حممد بوراس وقال، وقد ترقرقت عيناه بالدموع

ننال رضا اهلل، هذا الشعب العظيم ال يستحق أن يبقى املهم أن  -

 . عبيدا عند حثالة أوروبا

 :سأل حسان بلخريد

 هل حضر اجلميع؟ -

احلمد هلل حضروا أكثر مما كنا نتصور، أكثر من ثالث مئة مندوب،  -

آخر الواصلني اللحظة، الصادق الفول من مليانة قائد فوج ابن خلدون، 

 .و قائد فوج اهلالل، ونأمل أن يلتحق البقيةرابح بوبريد من تيزي وز

 :وغري حسان َبْلِخرَيْد وجهة احلديث

أرأيت أبيات ابن باديس؟ هل هناك إنسانية أكرب من هذه؟ وبنو  -

اإلنسان كلهم عشريتي، حنن أوىل بقيادة البشرية كما قادها أسالفنا ذات 

 .يوم

قبال وفد واقرتب ابن باديس واإلبراهيمي فأسرع اجلميع يف است

العلماء، ومل يدم االجتماع طويال حتى اتفقوا على تسمية املولود 

، واقرتح عليهم ابن باديس "فيدرالية الكشافة اإلسالمية اجلزائرية"بـ

، وحني "اجلزائر وطننا، اإلسالم ديننا، العربية لغتنا"شعارا تبنوه سريعا 

لعلم التونسي منعتهم السلطات الفرنسية من رفع العلم الوطين رفعوا ا

، مرددين مع العربي بدله، تأكيدا على أواصر األخوة بني دول املغرب

 :مفدي

 ــاالــــا أراد حمــوحدة أحكم اإلله سداها من يرد قطعه

 الالـــنصبوا حوهلا حدودا من األلواح جهال وخدعة وض
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 االر بيننا واجلبسدا وضعوا البحفاجعلوا إن أردمت الكون 

 الدين فلن يستطيع قط احنالال  و زاجه الضاد حنن روح م

دون أن يغادر رضاب تلك  عاد حسان َبْلِخرَيْد ذلك املساء إىل سطيف

حاملا بتحرر املغرب  ،األناشيد لسانه، نشيد ابن باديس، ونشيد مفدي زكريا

العربي، وإقامة الدولة الواحدة على ربوعه، دولة للخري واحلب لكل 

 .البشرية

                         ...ثم اجملـد للعــرب  اجملـد هلل

 من أجنبوا لبين اإلنسان خري نيب                              

 ... قومي هم، و بنو اإلنسان كلهم 

 .عشريتي، وهدى اإلسالم مطليب                              

 . ومايكاد ينهيها حتى يهتف مفدي زكريا يف أعماقه

 اجه الضاد والدين فلن يستطيع قط احنالال  حنن روح مز

هذا هو الدستور املضيء الذي جيب أن تردده األجيال أبدا، وجيب أن 

 .تصدح به احلناجر يف كل مكان

مل يعد للمرء هامش كبري للحركة، احلواجز يف كل مكان، والشرطة 

تفتش كل شيء، وتعتقل كل مشتبه به، ولكن حسان باخلريد كان مرتعا 

ح، يفيض حيوية وأمال، مد بصره بعيدا والقطار يرغي قاطعا املسافة بالفر

الطويلة، كان يتأمل السهول املنبسطة أمامه وقد فاضت باخلريات، بساتني 

قاهرة للكروم واحلمضيات والزيتون والقمح ال حد هلا، كبحر طام 

متى تعودين إلينا أيتها األرض املباركة؟ متى : باخلريات، قال يف نفسه

طهرين من رجس هؤالء اللصوص؟ متى ترتاح أرواح األجداد تت

 .الطاهرين يف رمحك؟ وهتف صوت يف أعماقه كأمنا جييبه، قريبا قريبا

يف سطيف أصبح كل شيء حمسوبا، ظل سي رابح يوصي الرفاق 

باحلذر، كان يقول كاهلامس، لقد أعلينا الصرح، لكن امسنته مازال رطبا، 
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 .طإ بسيط منا قد يأتي على كل شيءوعواصف العدو عاتية، أي خ

وفهم اجلميع الرسالة، فظلوا يتحركون حبذر، خيرجون إىل أعماهلم، ثم 

يلتقون سريعا هنا وهناك، مموهني على أسرارهم، كانوا خيشون أكثر على 

افتضاح أمر حزب الثوار، وافتضاح خمابئه وأسلحته، وافتضاح خاليا حزب 

 .الشعب اليت شكلوها يف كل مكان

، لقد عن اإلمعان يف ارتكاب جرائمها القذرة يد فرنسا اآلمثة ِوَعومل تْر

وعمار  ،عتقل العشرات ممن توجست منهم خيفة، مصالي احلاجلتامتدت 

إىل منطقة أفلو بالصحراء  ونفي اإلبراهيمي، ، ومفدي زكرياعيماش

 ، أما ابن باديس فوضع حتت اإلقامة اجلربية بقسنطينة وتدهورتاجلزائرية

 .صحته سريعا ألسباب غامضة

الشيء يطغى على أخبار احلرب، وقد كانت تصل إىل الناس فتزرع يف 

نفوسهم آماال عراضا، داعني اهلل النصر هلتلر، أو احلاج هتلر كما أصبح 

يعرف، والذي ارتفعت مكانته يف قلوب الناس خاصة حني أطلق املئات 

 .زائريمن اجلزائريني األسرى لديه تقديرا للشعب اجل

صباح األربعاء، كان اجلو ربيعيا رائقا، مع نسمات برد خفيفة، فجأة  

راح الناس يتقاطرون على مسجد احملطة، وخيم على اجلميع مسحة من 

احلزن الشديد، كان سي رابح يركن ألمله يبكي حبرقة، وكان حسان َبْلِخرَيْد 

وقد بدت  يقف جبانبه ينتحب بشدة، وصل أمقران والعربي امُلوْسَتاْش

 :عليهما حرية كبرية، سأل أمقران

 من جاء بهذا اخلرب املشؤوم؟ -

 :رد سي رابح وهو ميسح دموعه

 .ُأخربنا هاتفيا البارحة، لقد تويف أمس الثالثاء مساء -

 :قال أمقران وقد تغري لونه

 .إنا هلل وإنا إليه راجعون -
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 :صرخ العربي املوستاش

 .لقد قتلوه، قتلوه، واهلل قتلوه -

 :وباضطراب ظاهر راح حيث اجلميع

 .جيب أن نذهب، جيب أن نذهب اآلن رمبا تكون جنازته اليوم -

ورغم كل شيء حترك اجلميع ُيِعدون لالنتقال إىل قسنطينة، البد أن 

تكون مشاركتهم قوية، ويف الطريق مل يتوقف اجلميع عن ذكر فضائل ابن 

زائر إىل العامل، قال سي باديس، وجهاده يف نشر الوعي، وإمساع صوت اجل

 :اهلادي

كان رمحة اهلل عليه ينوي إعالن الثورة، ولوال املوت لكان للجزائر  -

 .أمر آخر

 :قال اجلميع بصوت خافت

 .رمحة اهلل عليه -

 :استدار العربي امُلوْسَتاْش إىل حسان بلخريد سائال

 ومن تتصور أن يكون خليفته يا سي رابح؟ -

 :من اجلوابرد سي رابح رد الواثق 

 .اإلبراهيمي، ليس يف اجلميع أجرأ وال أعلم منه -

 :قال حسان َبْلِخرَيْد وهو يضغط على عينيه

ال أتصور أن أحدا يف اجلزائر ميكن أن خيلف الشيخ، لقد ترك فراغا  -

 .رهيبا

رد أمقران وهو خيفف من سرعة سيارته، وقد شارفوا على دخول 

 :قسنطينة

مل تعدم الرجال أبدا، وميكن أن تعدد اآلالف ال تقل هذا، اجلزائر  -

عرب التاريخ، من يوغرطا إىل تاكفرييناس إىل األمري عبد القادر إىل الََالَّ 

نسومر إىل أمحد باي إىل ابن باديس إىل العربي امُلوْسَتاْش الذي جيلس 
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 .جبانبك

وهل العربي : وظهرت على حسان َبْلِخرَيْد حرية استهزاء، وقال يف سره

لو تعرف ما يفعل : مُلوْسَتاْش يف حجم من ذكرت؟ وردد أمقران يف سرها

 .اجلميعالعربي امُلوْسَتاْش والذين يركبون معك اآلن لنسيت 

وصل اجلميع منزل العائلة، كانت كل الشوارع احمليطة مكتظة بآالف 

الناس، وصلوا لتقديم العزاء بصعوبة كبرية، حني انتحوا جانبا قال حسان 

 :بلخريد

أرأيت ما يفعل العظماء؟ مجع األمة يف حياته ويف مماته أيضا، إنهم  -

 .هنا من كل االجتاهات

 :قال العربي امُلوْسَتاْش وهو يقلب عينيه يف احلشود متعجبا

أدهشين هذا الشعب، رغم احلرب ورغم احلصار وصلوا بكل هذه  -

 األعداد؟  

 :ردد حسان بلخريد 

 فالبد أن يستجيب القدر...  ة إذا الشعب يوما أراد احليا -

 ـر ــوالبد للقيد أن ينكس ... ي ــــوالبـد لليل أن ينجل   

 :قاطعه العربي امُلوْسَتاْش قائال

 .  رمحة اهلل على شاعر تونس الكبري أبو القاسم الشابي -

بي امُلوْسَتاْش أبو رد حسان َبْلِخرَيْد وقد تعجب كيف يعرف العر -

 :القاسم الشابي

 . هذه قصيدة كتبها املرحوم منذ سبع سنوات -

 :علق العربي امُلوْسَتاْش ليزيد من دهشة حسان بلخريد

 .واهلل تصلح أن تكون دستورا لكل األحرار يف العامل مجيعا -

وحتركت احلشود يف بطء شديد خلف جثمان الشيخ، وقد حرص سي 

ه عن قرب ليتسللوا عائدين مباشرة بعد الدفن، سأل رابح أن يبقى رفاق
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 :أمقران

 يف أي جبانة سيتم الدفن؟ -

 :رد سي اهلادي بصوت خافت

أوصى أن يدفن يف مقربة شعبية، ولكن عائلته أبت إال أن يدفن يف  -

 .  مقربة األسرة

حني كان الشيخ يوارى الرتاب، كان اجلميع جيهش بالبكاء، ليس من 

الفني إال ويذكر من مواقفه اجلبارة ما يدر الدمع من القلب أحد أشياعا وخم

 .قبل العني

ماكادوا يعودون إىل سطيف حتى أسرع سي رابح يشرتى مذياعا جديدا 

وضعه يف احلجرة اخلاصة باحلمام، هناك أخبار جديدة جيب أن تسمع بعيدا 

كل عن الناس، ويعلق عليها بعيدا عن الناس أيضا، كانوا يلتقون مجيعا 

مساء لالستماع بفرح غامر ألخبار احلرب، ذلك املساء كانت الفرحة عارمة 

 :وهتلر يكتسح باريس، راح العربي امُلوْسَتاْش يقفز كالطفل وهو يقول

 .اسحقهم كاجلراد يا هتلر، اسحقهم، اسحقهم -

راح سي اهلادي يهدئه، وأقبل سي رابح يهرول من الطابق األرضي 

 :قائال

ون؟ هل تريد أن تفضحنا، عيون فرنسا وآذانها وأنوفها ما بك يا جمن -

 .يف كل مكان

 :اقرتب العربي امُلوْسَتاْش واحتضن سي رابح وراح يقبل رأسه ويقول

 عمي رابح، هل تساعدني كي أجتند يف صفوف احلاج هتلر؟ -

وارتفعت ضحكاتهم وهم يسمعون كلمة احلاج هتلر، وجلسوا 

 :ث عن الرتدديستمعون، قال سي رابح وهو يبح

 .سنستمع إلذاعة جديدة أطلقها احلاج هتلر بالعربية من باريس -

 :هتف اجلميع
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 .اهلل أكرب، اهلل أكرب -

إن أصوات املسلمني يف مشال إفريقية اليت طاملا :... انطلق املذيع يقول

خنقتها فرنسا سيكون يف مقدورها منذ اآلن أن تكون مسموعة من باريس 

 .عاصمة فرنسا نفسها

واندفع اجلميع يكربون، منادين حبياة هتلر واجلزائر، وسقوط فرنسا 

 .احلقرية

وسريعا راحت فرنسا تنهار كبناية شاهقة ولكنها من رمل، وبدأ 

سا وإقامة نال عن فرصاملعمرون يتوجسون من ذلك ويعدون العدة لالنف

مريكا دولتهم يف اجلزائر، كما أقام بعض الربيطانيني املغامرين دولتهم يف أ

على حساب اهلنود احلمر، ويف مكتبة الرتقي العربي راح حسان َبْلِخرَيْد 

يشرح للجميع االنقسام الذي وقع للفرنسيني، بني من ساروا خلف 

، (Maréchal pétain)بقيادة املاريشال بيتان ( Vichy)حكومة فيشي 

 وبني من سار خلف حكومة دوغول يف أجنلرتا، إحداهما متثل االستسالم،

 .وثانية متثل املقاومة

 :قال سي رابح متعجبا

 أرأيت كالب املعمرين يف اجلزائر؟ -

 :اندفع حسان َبْلِخرَيْد يشرح

كل ما عندهم هو : صدقت وصدق ألبري صارو وزير داخلية فرنسا -

اجلهاز اهلضمي، يف كل جرائدهم، الديبيش اجلرييان، ديرنيري نوفيل، الفوا 

تالل فرنسا عقوبة اهلل هلا على أخطائها، انظروا دي كولون، لقد اعتربوا اح

 .انظروا

 :وراح خيرج جريدة من الدرج ويقرأ

لقد ارتكبت فرنسا أخطاء، وعليها وحدها أن :"روا مثال قوهلمانظ -

 ".تدفع الثمن، ولسنا على استعداد لدفعه بدهلا
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 :ضرب العربي امُلوْسَتاْش احملسب بقبضته وقال

رنسا، وكالب النواب والنخبة أسرعوا يف عجيب، املعمرون ضد ف -

 .التطوع للحرب

 :قال حسان بلخريد

قد يعود فرحات عباس هذه األيام، علمت أن فرنسا تفرق بينه وبني  -

األطباء الفرنسيني على جبهة القتال، حتى يف نوع اخلبز الذي يقدم لكل 

 .منهما

 :رفع سي اهلادي يديه وراح يدعو

 .م فرنسا شر هزميةاللهم انصر هتلر، واهز -

 :ودخل يوسف الرُّوْج فجأة، وبادرهم قائال

 .مسعتم سخافات هتلر اللعني؟ لقد خيب ظننا فيه -

 :وسكت اجلميع، ومن أعينهم تتناثر أسئلة كثرية، واصل يقول

ناحية قسطينة مع تونس : اقرتح هتلر تقسيم اجلزائر إىل ثالثة أقسام -

 . واجلزائر وسط لفرنسا إليطاليا، وناحية وهران إلسبانيا،

 :قال اجلميع بغضب

 .عليه اللعنة -

 :قال العربي املوستاش

 .وهل هي أرض أمه حتى يوزعها كما شاء؟ عليه اللعنة -

 :رفع سي اهلادي يديه من جديد وقال

 .اللهم أهلك األملان والفرنسيس، وأخرجنا من بينهم ساملني غامنني -

ء وجد عالل القهواجي يف انتظاره، حني عاد أمقران إىل حمله ذلك املسا

وسريعا قلب األمر يف ذهنه، ما الذي جاء به يف هذا الوقت؟ رمبا حيتاج 

لشيء من أمور احلدادة، ورمبا يريد أن يقرض ماال، وسرعان ما صرف عنه 

االحتمال الثاني، ليس من عادة عالل أن يقرض منه، وأسرع يرحب به 
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راح أمقران يرحب به من جديد، وبدا  حني جلسا،: ويفتح أمامه باب احملل

 :عالل كأمنا خيفي سرا كبريا، سأل أمقران

 خريا عالل؟ -

 .خريا، رأيت ما رابين فأردت أن أحيطك علما به -

 .خريا تفضل -

 .البارحة وحنن ندمن مخرا يف أطراف املدينة، الحظت شيئا غريبا -

 :أسرع أمقران يسأل حبرية

 ماهو؟ -

 الصيفي؟تعرف بيت فرانكو  -

 .نعم -

أجاب أمقران بسرعة وقد أقلقه بطء عالل، الذي واصل بهدوء أيضا 

 :كأمنا ميعن يف تعذيبه

هو مهجور يف العادة، لكننا الحظنا فرانكو ومشعون املونشو يرتادانه  -

 .كثريا على غري العادة

 .رمبا يسكران هناك -

 :علق أمقران، فرد عالل

ما جيمعان التحف، متاثيل ومنحوتات اقتحمنا املكان فتبني لنا أنه -

 .خمتلفة

 !متاثيل؟ -

 :سأل أمقران وقد انفرجت عيناه دهشه، واصل عالل القهواجي

يأتيان من حني آلخر يف سيارة فرانكو السوداء قبيل املغرب،  -

وينشطان يف تفريغ صناديق صغرية، مل نأبه يف البداية، فلما تكرر 

 . تبينت لنا احلقيقةحضورهما ارتبنا وتتبعنا األمر، ف

** ** ** ** 
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27 

يف الشوارع، بشكل مكثف على غري العادة ظهر الفرنسيون واليهود 

يقفون جمموعات جمموعات ختتلف يف عددها ولكنها تتفق مجيعا فيما 

يناقشون، لقد بدأت القوات األملانية جتتاح الدامنارك والنرويج، ثم تعصف 

مما جعل فرنسا تقف مدهوشة تنتظر يف سرعة عجيبة بهولندا وبلجيكا، 

دورها يف السقوط أيضا، لقد انقسم الفرنسيون يف فرنسا وانقسموا يف 

ا سننهم يسعى لإلنفصال عن فراجلزائر، قليل منهم يبدي تعاطفا، وكثري م

 .األم وتكوين مستعمرة يف اجلزائر

ه هلم على هتلر وقوتايرقبون األيام القادمة يعلقون آموظل اجلزائريون 

 .  يف إضعاف فرنسا

الحظ أمقران كل ذلك وهو يعرب الشوارع اليت تعود املعمرون التجمع 

فيها، مرددا دعاء من أعماق قلبه، اللهم سلط األملان على الفرنسيني، 

وانتقم منهم شر انتقام، حني وصل مقهى العرب كان شبه خاو على غري 

ية بني قوات احللفاء العادة، ظروف البالد الصعبة، واندالع احلرب العامل

وقوات احملور، جعلت الناس أكثر حذرا، دخل أمقران حمييا عالل 

 :القهواجي

 .صباح اخلري عالل -

 .صباح اخلري أمقران -

 :وأسرع يصب له قهوة جزوة، دخل بشري النادل حمييا أيضا

 .صباحكم سعيد -

 :رد أمقران وقد رشف من فنجانه

 .صباحك أسعد -

ر، واستمر يرتب الفناجني، محل أمقران فنجانه ونظر فيه عالل بشز
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وجلس قريبا من النافذة، وقد بدا عليه القلق، ميد بصره كل حني عرب 

النافذة البائسة كأنه ينتظر أحدا، قال عالل القهواجي مطمئنا وهو يقف 

 :خلف احملسب

 .التقلق هذا موعد جميئه -

 :ثم مد بصره عرب الباب وهو جيفف يديه، وقال

 .أقبل ومعه سي اهلادي لقد -

خافت  بصوت تقدم منهما أمقران حتى كاد يلتصق بهما، وراح

، رافعا عينيه من حني آلخر ثار اليت أخربه بها عاللخيربهما بأمر سرقة اآل

يف عالل القهواجي مرة، ويف الباب مرة ثانية، وبدت الدهشة عليهما، قال 

 :سي اهلادي

 .قون ذاكرتناأوالد الكلب يستعمرون أرضنا ويسر -

رفع سي رابح عينيه يف عالل كأمنا حيييه وقال متمتما وقد بدت على 

 :حمياه ابتسامة

 !عجيب سكران ويعرف باب بيته -

 :ثم عاد إىل صاحبيه وقال

 هل نقتحم البيت ونهّرب التحف؟ -

 :حرك أمقران إصبعه رافضا الفكرة، وقال

عصابة أكرب  الرأي عندي أن نرصد حركاتهما جيدا، رمبا هناك -

 .منهما

 :نقر سي اهلادي على الطاولة املسودة بأصابعه وقال

صدقت، نكلف عيوبه وعالل باألمر، ميكنهما أن يرصدا حتركات  -

 .فرانكو ومشعون املونشو

تظرا استدعاءه نوفاجأهما عالل القهواجي الذي كان يتابع لقاءهم، م

مقران من قبل، حماوال دون جدوى، وراح يعيد عليهما احلادثة كما رواها أل
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 .ما أمكن إضفاء العبقرية عليه وعلى ما قام به

كان حسان َبْلِخرَيْد يغلق باب  من مقهى العرب حني كانوا خارجني

مكتبته، وينطلق مهروال إىل مقر الكشافة قلقا، غري مبال بالربد القارس، 

د املقر وال بطبقة الثلج الثخينة اليت غطت املدينة كلها، ومحد اهلل وهو جي

مفتوحا وفيه نائبه سعيدي السعيد الجودان، جيهد نفسه يف تدريب جمموعة 

من الفتيان على نشيد شعب اجلزائر مسلم، الحظ الجودان اضطراب 

 :حسان بلخريد الذي كان يبدو منهارا، أسرع يسأل

 .خريا سي حسان، أخفتين -

 :وأسرع حسان َبْلِخرَيْد يدفع السعيد أمامه باجتاه الباب

 .الجودان، جيب أن جتمع أكرب قدر من األعضاء اآلن، اآلن سريعا -

 :تسمر السعيد يف مكانه مستفسرا

 أخربني أوال ما الذي وقع؟ -

جلس حسان َبْلِخرَيْد على كرسي خشيب قديم كان هناك، ومد راحتيه 

 :على ركبتيه، وقال

على  ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، لقد ألقى الفرنسيون القبض -

 . القائد حممد بوراس

 .الحول والقوة إال باهلل -

رددها السعيد، وقد بدا على مالحمه اضطراب شديد، لبس برنسه 

األبيض، وخرج مسرعا يبحث عن األعضاء الذين أسرع معظمهم إىل 

تلبية النداء، إضافة إىل العربي املوستاش، وسي رابح، ويوسف الرُّوْج، 

 :طيب وقالوقف حسان َبْلِخرَيْد كاخل

أيها اإلخوان، يؤسفين أن أخربكم أن املكتب الثاني ملصاحل التجسس  -

باجلزائر العاصمة قد ألقي القبض على حممد بوراس، وإذا قتل ال قدر اهلل 

 .فستفقد اجلزائر طودا أشم، بعد أن فقدت عامل الوطن ابن باديس
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ته تدثر بقشابييشته طبقة من اخليبة وهو وقد تغقاطعه سي رابح 

 :الدرعاء

 .الواقع يف يد جهاز املخابرات ميت ال حمالة -

 :أسرع يوسف الروج مهونا

 .قد يكون جمرد اشتباه، وسيطلق سراحه -

مد حسان بلخريد بصره إىل الباب ففهم اجلميع أنه يريد أن يبوح هلم 

بسر، تأخر بعض األعضاء حيرسون الطريق خشية أن تفاجئهم قوات 

 :االطمئنان قالاالستعمار، حني أحس ب

ال أخفي عليكم أيها اإلخوان أن سي حممد بوراس قد اتفق مع  -

بعض سكان مليانة على إعالن اجلهاد ضد فرنسا، وخاصة سكان جبال 

مكان زكار، حيث كان يعمل يف املنجم، وهلذا الغرض ترك ميناء اجلزائر 

ال مع ، وهاجر إىل فرنسا، وإىل فيشي بالذات متذرعا باالتصعمله اجلديد

ن سي حممد بوراس استغل ـيق اجلهود، لكـالكشافة الفرنسية لتنس

الفرصة واتصل باألملان طالبا السالح، وفعال وعدوه وبقي ينتظر زمنا دون 

 .مما اضطره للعودة إىل أرض الوطنحتى خشي من افتضاح أمره  جدوى،

 :علق العربي امُلوْسَتاْش مقاطعا

 .رجل، واهلل رجل، وسيد الرجال -

 :وقال مستاء رفع سي رابح ذراعه كأمنا يطلب اإلذن

 .هذا عمل أمة، وليس عمل شاب فرد يف الثالثني من عمره -

وضرب على الطاولة بقبضة يده كأمنا يتحسر على تفويت فرصة 

 :الثورة املواتية جدا، واصل سي حسان

لقد أخربتكم أيها اإلخوان بالذي وقع، كما أخربكم أني مضطر  -

 .التاسع من ماي إىل العاصمة للسفر غدا

 يف أنفسهم أسى وحسرة، مل يبق إال نيلراح احلضور يتفرقون حام
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حسان َبْلِخرَيْد، وسي رابح، ويوسف الرُّوْج، والعربي املوستاش، يتشعب 

بهم احلديث عن احلرب بني أملانيا وأعدائها، وعن مستقبل فرنسا، وما 

ر ومستقبلها وحال األحزاب تشهده من صراع بني حكومتيها، وعن اجلزائ

فيها، ويعود احلديث يف كل مرة إىل حممد بوراس، ال يفتأ حسان َبْلِخرَيْد 

 .يذكر مبواقفه ورزانته ووطنيته، وتفانيه يف خدمة الصاحل العام

 :بلخريد حبسرةحلسان قال يوسف الرُّوْج 

هل تعرف يا أخي حسان؟ كل من وقع يف يد مصاحل مكافحة  -

 .، ال رمحة يف قلوبهمالتجسس يعدم

 .هز حسان َبْلِخرَيْد رأسه وقد سبقته الدموع

أعلم أنهم سيعذبونه أيضا، وسيقتلونه أيضا، وستبقى الكشافة  -

 .يتيمة، هو أقل مين بثالث سنوات، ولكنه أشد مين حنكة وتضحية

حدثهم حسان َبْلِخرَيْد أيضا عن مسرية الرجل، منذ ولد ونشأ يف أسرة 

نة، وماكادت سلطة االستعمار تطرده من املدرسة حتى رحل فقرية مبليا

للعاصمة للعمل، وهناك احتك بالعلماء يف نادي الرتقي، وتأثر كثريا 

بأفكار الشيخ ابن باديس اإلصالحية، وانطلق مضحيا بكل شيء من أجل 

 .     حتقيق حلمه يف أن يرى اجلزائر دولة عربية مسلمة حرة

أيام متنقال ربعة حيث مكث أىل العاصمة، بلخريد إ حسان فجرا غادر

حتت أعذار خمتلفة، حبذر بني عناصر من الكشافة، ونادي الرتقي، وامليناء، 

شيء عن حممد بوراس دون جدوى، وعاد أدراجه إىل أي حماوال معرفة 

سطيف جير وراءه آالما وخيبات، تاركا خلفه دموعا يف حماجر الناس وأحزانا 

 .يف قلوبهم

بع والعشرين من شهر ماي شاعت فاجعة إعدام البطل مساء السا

حممد بوراس رميا بالرصاص يف امليدان العسكري باخلروبة، وتداول 

الناس أن آخر ما تلفظت شفتا الشهيد سورة الفاحتة، وكان رده حامسا حني 
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فرد عليه بكل !" هل دب فيك اخلوف؟: "قال له أحد احلراس مستفزا

اإلنسان مل خيفين قط، لكنين كنت دائما ليكن يف علمكم أن : "هدوء

وبكته اجلزائر، شبابها الطالع من رحم املعاناة، " أخشى حساب اهلل

 .املرتصد يف كل مكان، يف كل زمان جلور فرنسا الظاملة

قرأ اجلميع يف مقر الكشافة، سورة الفاحتة على روح الشهيد، وقال 

 : حسان َبْلِخرَيْد وعيناه ال تكفان عن البكاء

عزاؤنا أن قائدنا قد قضى شهيدا، وأنه اآلن يف جنان اخللد، وعزاؤنا  -

 .أننا سنمضي على الدرب حتى نلقى اهلل ال نبدل وال نغري

مل يهدأ العربي امُلوْسَتاْش منذ مسع مبقتل حممد بوراس، لقد أثر فيه 

 :ذلك عميقا، صرخ يف رفاقه وهم يلتقون مساء يف بيت سي رابح

ا لي كي أنتقم لروح حممد بوراس، لقد طفح أرجو أن تسمحو -

 .الكيل طفح الكيل

 :سكت اجلميع، غري أمقران الذي رد بنربة حزينة

كلنا يف اجلزائر حنلم بالثأر له، ولكن أرجو أن نتحلى باحلكمة أكثر،  -

 .أي خطأ قد يكشف كل أمورنا ويدفع بنا مجيعا لفم الغول

ة لفيلق الشرق نواحي احلراش، مساء أذيع نبأ مترد فرقة املشاة التابع

وتناقل الناس اخلرب بفرح غامر، حني ينتفض اجلنود فمعنى ذلك أن 

الصراع سيطول ألنهم ميلكون السالح وميلكون الكفاءة، أقبل يوسف 

 :الرُّوْج من بعيد وعلى مالحمه فرح مشرق، قال قبل أن جيلس

 .نسينيهل مسعت عمي رابح، إنه التمرد، لقد قتل عشرة من الفر -

بعد أيام ألقي القبض على جمموعة من قادة حزب الشعب اجلزائري، 

وعلى رأسهم مصالي احلاج الذي حكم عليه بست عشرة سنة سجنا مع 

األشغال الشاقة، وعشرين سنة نفيا، وثالثني مليون فرنك غرامة، ومصادرة 

كل أمالكه، وألقت فرنسا يف نهر السني بالشاعر مبارك جلواح الذي وجد 
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ذات صباح بارد جثة تطفو على مياه نهر السني، واجتمع الكل يف مكتبة 

حسان بلخريد الذي مل يتوقف عن احلديث عن الشاعر ومآثره وحبه لوطنه 

ودوره العظيم يف توعية املهاجرين، وعبقريته الشعرية، اليت قرأ منها على 

 :مسامعهم

 ادـيف سالم من بعد ذا االبتع     ول ـالدي ترى إليـك قفأي ب

 اديأين تلوي يد القضاء بقي   دارــــــل ولست ب راحإنين

 واديـأم  لشيء قد هيأته الع ري  ــادة أسلست أدري أللسع

 اديـرد  البال هاجرا لوسشا رميـي انظريين كيف أقضي ص

 دادــــتائها حتت بردة من ح اري  ي  نهـارمقيين كيف أمض

 اديـــــقد يناجيك دائما وين امسعيين، امسعي خرير  دموعي   

وتغشت اجلميع سحائب حزن مركومة، فالذوا سكت بلخريد فجأة، 

، وقد توالت األحداث احلزينة تباعا، تلج ثغر اجلرح بالصمت مرتمحني

 .ومتعن يف اتساعه

ح على بيف طريق العودة إىل البيت عرج العربي املوستاش وسي را

ل البضاعة وغلق احملل، راح العربي ااحملل، كان عيوبه جيهد نفسه يف إدخ

ا املوستاش يساعده يف ذلك، وبقي سي رابح يستند اجلدار، أقبل حييم حزين

كئيبا، حيى ووقف يتابع العربي املوستاش كأمنا ينتظر إكماله العمل، سأل 

 :سي رابح

 .أراك حزينا -

 تأكد أن العربي املوستاش قد أكمل سكت حييم حلظات وقال وقد

 :عمله وبإمكانه أن يسمعه

 .هذه احلرب اللعينة ستقضي علينا مجيعا -

، ويةبها هبة ق دت تطيحبعته حياول ترتيبها وقد كاوسكت، ميد يده إىل ق

 :سأل العربي املوستاش
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 .أنتم اليهود يقلقكم انهزام فرنسا، أما حنن فيسعدنا -

 . األمر أكرب من ذلك وأخطر، إنه يتعلق بوجود اليهود -

 :رد حييم، فقاطعه سي رابح

 .منذ قرون وأنتم مكرمون يف هذا البلد، فعليكم أن تردوا مجيله -

ارع، مل يتوقف حييم عن بث شكواه، إن وسار األربعة يقطعون الش

األملان يشنون حرب إبادة ضد اليهود، بدأت أوال مبقاطعتهم، ثم بسحب 

اجلنسية منهم، ثم طردهم مجاعيا من العمل وجتميعهم يف أماكن خاصة، 

 .وانتهى األمر خبنقهم مجاعيا بالغاز وحرقهم

ملوا هنا كان العربي املوستاش يستمع للحديث متشفيا وأمله أن يعا

أيضا بنفس الطريقة، فال خري يف اليهود أينما كانوا، لكن سي رابح كان 

 :يتابع ما يرويه حييم بكثري من التأثر، قال وهو يودعه مصافحا

هذا هو اإلنسان حني يبتعد عن إنسانيته ويرمتي يف أنانيته يتحول -

 .وحشا كاسرا

من حق كل  وراح طول الطريق حياول أن يقنع العربي املوستاش أن

إنسان أن ميارس معتقداته بكل حرية، فال إكراه يف الدين وال إكراه يف 

   .  الرأي، وليس ألحد احلق أن يلغي اآلخرين أو ميارس عليهم القهر

** ** ** ** 

 

29 

تقاسم عيوبه وعالل دور املراقبة، يقوم بها الثاني ليال حيث صار ال 

ى ضفة الوادي قريبا من مصيف يقضي لياليه احلمراء مع أصحابه إال عل

فرانكو، ويقوم بها األول نهارا حني راح يؤدي دور جمنون مشرد، وراح 

البقية يتناوبون يف تتبع سيارة فرانكو حني خترج من املدينة حتى تعود 

إليها، كل ذلك كان يتم والناس يعيشون على صفيح ساخن، وصاروا منذ 
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ان اليوم أكثر كثافة، واستغل أيام يتوافدون على مكتب فرحات عباس، وك

ث عن جتربته يف احلرب اليت خاضها جبانب دفرحات عباس الفرصة ليتح

الفرنسيني ضد األملان، كان منهارا ومستاء ملا تعرض له، لقد كان التمييز 

العنصري واضحا يف كل شيء بني الفرنسيني وغريهم، ما اجلميع إال طبقة 

السنغاليون، اجلميع  ،املاليون ،املغاربة ،ونالتونسي ،ثانية وثالثة، اجلزائريون

، وقد هم أدنى درجة من الفرنسيني، صاح العربي امُلوْسَتاْش يف القاعة

 :رحات عباس قد حتدث أكثر من الالزمأحس أن ف

، فرنسا استعمار ال يأتي منها لقد رأيت وذقت ومسعت يا عباس -

 .اخلري

 :وستاشفرحات عباس دون أن ينظر إىل العربي امل رد

ورغم ذلك مازلت أهتف حبياة فرنسا، فرنسا احلرية والعدالة  -

واملساواة، مازلت أيها اإلخوان واثقا جدا أن صوت العقل احلر سيصحو 

يف ضمري الفرنسيني، إني أحلم باليوم الذي نشكل فيها معا مجيعا عربا 

ت وفرنسيني دولة فرنسا العظمى، دولتنا الكربى اليت حتتضن كل الديانا

 .واألجناس واللغات

 :همس سي رابح يف أذن العربي املوستاش

التتعب نفسك حالته ميؤوس منها، لقد زوجوه ابنتهم ليسمموا  -

 .عقله

 .لن تنظفه إال رصاصةوأعتقد أن عقله مسمم قبل زواجه هذا،  -

لزم سي رابح الصمت حتى ال يثري انتباه رد العربي املوستاش ف

 :ووقف حسان َبْلِخرَيْد ساعيا إىل تغيري النقاش ،ه العنيفاحلاضرين لكالم

يا مجاعة أنتم مدعوون غدا ملشاهدة مسرحية جديدة عنوانها هارون  -

 .الرشيد

 :التفت العربي امُلوْسَتاْش إليه وقد هدأت ثورته وقال
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أنت تذكرني حبكايات ألف ليلة وليلة اليت كان سي الطالب حيكيها  -

 .لنا

الطريق ممهدا ليستمر يف احلديث عن املسرح  ووجد حسان َبْلِخرَيْد

 :قائال

املسرح يا إخواني مدرسة احلياة، وشعب دون مسرح شعب معوق  - 

مشلول، فعال لقد أردت أن أغرف من التاريخ، وبالضبط ما حدث خلليفة 

الصياد مع هارون الرشيد، وأردت بها أن أهز أعماق شبابنا املتواكل املتلذذ 

 .بأحالم اليقظة

 :اطعه يوسف الرُّوْج مازحاق

 .طبعا ال تقصد خليفة زوج خاليت سالفة -

 :ضحك اجلميع، فواصل يوسف الروج جبدية

الحظت أن مسرحياتك مجيعا ذات مغزى اجتماعي حتى هذه اليت  -

 .ظنناها تارخيية

 :تنحنح حسان َبْلِخرَيْد واستمر يشرح

حاب احلرف، الزواج املغصوب، اليتيمان، أص: "فعال كلها مجيعا -

 .، تهدف ملعاجلة اآلفات اليت تنخر واقع شبابنا خاصة"القصاب والطالب

 .ارتفع صوت العربي املوستاش

 .نريد مسرحية عن الثورة -

عم الصمت القاعة، وتبادل اجلميع النظرات املتعجبة، وكز سي رابح 

 : يالعربي امُلوْسَتاْش وحدجه يوسف الرُّوْج بنظرات حادة، ومتتم سي اهلاد

 !ياله من جمنون -

 :واصل حسان بلخريد

الرتبية أوال، ال ميكن أن أن نقيم دولة بشعب أمي جاهل، بل ال  -

 .ميكن أن نطالب باحلرية والكرامة إال حني يرتفع مستوى تعلمنا ووعينا
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 :تدخل عباس فرحات معقبا

ومل نقع حنن أصال حتت االستعمار إال ملا كنا أقل منهم علما  -

 .وال مستقبل لنا إال بالعلمومعرفة، 

 :سأل سي اهلادي كأمنا حياول أن حيرج فرحات عباس

 علمنا أم علمهم ياعباس؟ -

 :تبسم فرحات عباس كأمنا أراد أن يؤكد معرفته خبلفية السؤال

 .ليس للعلم جنسية يا سي اهلادي -

واحتد النقاش بني اجلميع، كان فرحات عباس وأنصاره يرون أن 

الشعب اجلزائري إىل االخنراط يف املدارس الفرنسية الواجب يدعوا 

الرتشاف رضاب العلم واملعرفة، فلن نقهر الفرنسيني إال حني نتساوى 

معهم يف ذلك، وكانت اجملموعة األخرى تؤمن أن ذلك يعين الذوبان يف 

مثل للمقاومة هو مقاطعة اهلوية واالنتماء، وأن الطريق األالعدو، وتضييع 

 .  سية واللغة الفرنسية وإنشاء مدارس خاصة لسانها عربياملدارس الفرن

وتفرق اجلميع، على أمل اللقاء غدا ملشاهدة املسرحية، وكان الغد قريبا، 

مرت الساعات إليه على وقع دقات قلب حسان بلخريد الذي بات مع 

 .املمثلني يف مقر الكشافة رغم اخلوف الذي صار حييط باجلميع

تى كان كعادته عند الباب يلتقي الوافدين، وماكادت الساعة تزف ح

 :وكان أوهلم يوسف الروج الذي قال مازحا

 .لقد أوقفت العمل مع أمقران وجئت إكراما لك -

أوال قبل حترير  ثقافتنا وفنونناحنرر بل إكراما للجزائر، جيب أن  -

 .أرضنا

سي رابح وخلفهما مباشرة عيوبه، وتهافت الناس من و ووصل أمقران

، تابعوا مشاهد املسرحية بشغف كبريلشوارع، امتألت بهم القاعة، كل ا

وصفقوا ملا أثار اهتمامهم، وأبوا عند نهايتها إال أن يقفوا طويال أمام 
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ع العام، ضاملسرح مستغلني الفرصة ملناقشة املسرحية وتبادل أخبار الو

وكان يوسف الروج كالنحلة ال يستقر على مكان واحد، كأمنا يقدم 

هات ويصدر تعليمات لكل من يتحدث إليه، ووصل أخريا إىل سي توجي

 :رابح الذي داعبه بقوله

 .أصبحت خطريا يا يوسف -

 :أجاب يوسف الروج وهو ميد ذراعه على كتف سي رابح

وإال أنت  ،هذه اخلاليا اليت أسسناها حتتاج دائما إىل حمرك ال ينام -

 .تعرف

 :وسكت فأكمل سي رابح

 .ت الناس مل يتعودوا على التنظيم والنضالوإال نامت، صدق -

وأقبل عليهما حسان باخلريد، وراح يوسف الروج وسي رابح يهنئان 

على االنتصار اجلديد الذي ظل حسان بلخريد يصنعه بإصراره وإميانه مبا 

يفعل، ومن بعيد أقبل عباس فرحات، وهش حسان بلخريد يف وجهه وراح 

 :يسأل

 ما رأي الدكتور؟ -

 .ي إنها بداية رائعة، حنن حنتاج إىل مسرح جزائريتهان -

 :تدخل العربي املوستاش وقد وصل لتوه

 .أعظم من مسرحكم سيكون لنا مسرح -   

 :ضحك عباس فرحات وقال موجها الكالم حلسان بلخريد

املسرح فن أوروبي، ظهر عندهم منذ عهد اإلغريق، أي قبل امليالد  -

منذ  مل نتعرف حنن عليه إالة عمالقة، وبقرون، وشهد عند األوربيني نهض

 .سنوات

 :رد حسان بلخريد يوجه الكالم للجميع

ني الغرب مسافات عمالقة، حنن جمرد بصدق سي عباس، بيننا و -
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 .مقلدين، مازال أمامنا جهد جبار لنجد ألنفسنا مكانا يف عامل املسرح

وسكت اجلميع، ليست هلم عالقة بهذا الفن، وليست هلم القدرة 

 :للجدال فيه، وسحب عباس فرحات حسان َبْلِخرَيْد بعيدا وقال

أوال أهنئك على هذا النجاح، فعال حنن حباجة إىل مسرح جزائري،  -

وأطلب منك أن ترافقين يف سفري إىل قسنطينة، لي لقاء هناك مع خنبة 

 .مثقفة

 :وانطلق مبتعدا، بعد خطوات تلفت إليه وقال

 .ريا إن شئتميكن أن تقدم عمال فنيا قص -

وكأن فرحات عباس قد اطلع على قلب حسان َبْلِخرَيْد الذي أعجب 

بالدعوة وقرر أن ال يرتكها متر دون تبليغ رسالة ما، مل ينس حسان َبْلِخرَيْد 

وعده مع الرجال الكبار الذين استشهدوا قبله، شيخه ابن باديس، ورفيق 

لذين يرزحون اآلن دربه الشهيد حممد بوراس، مل ينس الرجال الكبار ا

حتت االعتقال يف سجون املستعمر، مصالي احلاج، اإلبراهيمي والعشرات 

 .معهما

عقد اللقاء يف أحد أضخم فنادق قسنطينة، وحضرته خنبة كما ذكر 

فرحات عباس، منهم حممد الصاحل رمضان، مامي إمساعيل، ابن جلول، عبد 

حلسان َبْلِخرَيْد حتى اهلل فياللي، وماكاد اجلميع يعطون الضوء األخضر 

 :ارتفعت حنجرته

 من جبالنا طلع صوت األحرار ينادينا لالستقالل

 ينادينــا لالستقــالل الستقالل  وطنـنا

 تضحيتــنا للوطــن خيـر من احليــاة

 أضحــي حبيـــاتي و مبـــالي عليك

غشيت الدهشة بعض احلضور، ما بال الرجل يدعو للثورة، ويف قلب 

يف فندق عام، ويف أخطر مراحل احلرب مع األملان، ومل يتمالك قسنطينة، و
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 :البعض أنفسهم فاندفعوا يصفقون حبرارة، وواصل حسان بلخريد

 ـواكـــيابالدي يا بالدي أنا ال أهوى س

 قد سال الدنيا فؤادي وتفانى يف هـواك

 اتــكل شيء فيك  ينمو حبه مثل النب

 اةي فيه احليــــياترى يأتيك  يوم تزده

 حنن باألنفس نفدي كل جزء من ثراك

 د فاصـرفينا لعـداكــــإننـا أشبال أس

واهتزت القاعة مرة ثانية بالتصفيق، وقام اجلميع يعانقونه، رغم ماظهر 

على بعضهم من امتعاض، خاصة فرحات عباس الذي مل يتوقع هذه 

 .املفاجأة

أيام قليلة حتى نزل احللفاء أرض اجلزائر، مما زرع يف مل متض إال  

نفوس بعض اجلزائريني أمال جديدا، وراحوا يسعون إىل استغالل الفرصة 

لعل الرياح تأتيهم مبا مل يتحقق هلم من قبل، واجتمع فرحات عباس 

للمطالبة بدولة جزائرية مستقلة ذاتيا، واجتمع ( Morfi)بالسيد موريف 

وعرض حتمسه ملؤمتر سان فرانسيسكو،  (Rosvelt)بالرئيس روزفلت 

 .وراح ينصب شباكه عله يصطاد شيئا

بصوت متعثر مأل بشري النادل الساحة اليت متتد أمام احلمام ضجيجا 

 : وصخبا، كان يرفع يديه إىل األعلى ويصيح

 .حتيا اجلزائر.. حتيا اجلزائر -

عن ترديد ويظل يطوف يف املكان دون أن يتوقف عن احلركة، وال 

 . الشعار

أطل العربي املوستاش وسي رابح، ثم خرجا يتأمالن املشهد، قال 

 :العربي املوستاش

 .إنه مثل -



453 

 

 :رد سي رابح دون أن حيول بصره عن املشهد

 وماذا تنتظر منه، وقد صار عامال عند عالل القهواجي؟ - 

 :أشرقت ابتسامة عريضة على وجه العربي املوستاش وقال

 .ات أكثر سكرا من بشري النادل ومن عالل القهواجيعباس فرح -

 .صدقت، إذا كانت اخلمرة مشروبا للوعي فهي حالل -

 :غري سي رابح احلديث سائال

 ما اجلديد بشأن ما كلف به عيوبه وعالل؟ -

 .قريبا ستسمع خريا، إنهما يقومان بواجبهما جيدا -

تعد عن املكان، من بعيد أقبل حسان بلخريد، وقد راح بشري النادل يب

 :ودخل الثالثة احلمام، سأل سي رابح

 هل تعتقد يا حسان أن فرحات عباس سيحقق شيئا؟ -

 :حدق فيهما بنظرات خائبة وقال

كمن يسعى الصطياد الريح بالغربال، لقد رفض احللفاء كل  -

 . املبادرات

 :واصل حسان بلخريد

ليمنح اليهود وقد ضغط احللفاء من أجل إعادة تطبيق قرار كرمييو  -

 .  يف اجلزائر كل حقوق الفرنسيني بعد أن عطلتها حكومة فيشي

 :قال العربي املوستاش

 .أخاه الكلب ال يعض -

 :وراح ينشد غري مبال بأحد

 الي ُثــوْرــــــــــــــياشعـيب الغ

 ى مقهــوْرـــــــــــــــْحـراْم َتْبق

 ـْكـــــــــــــــْعـداْك َمصُّـوا َدمَّ

 ْد خممـــوْرــــــــــــــْنَت راقوا
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 اْســـــــــــَحْل َعيَنْك الَتبَّْع عب

 وْرــــــــْحياتْك اْتَولِّي ب ْتِضيْع 

 فيها أماْن رنسا َغدَّارْه ماـــــــــْف

 وْرــــــاللِّي ياَمْن افعى َمسح َو

 مشى زوج ــْها واحـلَعـزَّْه ْطريْقا

 وْرـاروْد والدَّْم ِاُفـــــــالناْر والب

ام العربي املوستاش مرددا قصيدته نشط بلخريد وسي رابح على أنغ

 .يعدون لعبة الضامة، اليت تعودا لعبها أمام احلمام من حني آلخر

** ** ** ** 

 

31 

كان سي اهلادي يشكو وعكة صحية، آالم يف الرأس ودرجة حرا رة 

مرتفعة، وكان لزاما أن يزار ويطمأن عليه، ورآها سي رابح وأمقران فرصة 

اجلميع، خاصة وأن اء يف بيته، إبعادا لشبهة التجمع اليت صارت تطال للق

ة قد عرفت تسارعا رهيبا، أملانيا تفقد جبهتها الشرقية، األحداث العاملي

وقوات االحتاد السوفياتي تزحف بقوة لتحرير أوروبا الشرقية، وقد نزلت 

طريق قوات احللفاء بكثافة يف اجلزائر وتونس، لعل دافعهم هو قطع ال

على األملان كي ال يستولوا على مشال إفريقيا، أو الختاذه منطلقا لشن 

هجمات على أملانيا وحمورها يف ليبيا، وعلى اجلزائريني أن ال ينتظروا 

 .األحداث، بل عليهم أن يعدوا أنفسهم لكل طارئ

التقى اجلميع يف بيت سي اهلادي، ذي الفناء الواسع املغطى بكروم 

غرفة كان سي اهلادي يتمدد على فراشه وقد كان وجهه متشابكة، يف ال

، وكان يدثر رأسه مبحرمتني شدة احلرارة، وكانت عيناه حممرتني يلتهب من

عن  االرومية، دون أن يتوقف لسانهسالفه  يشدهما بقوة، اقرتبت منه
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البسملة واالبتهال، قذفت يف وجهه حفنة ماء، ومدت أصابع يسراها ختنقه، 

: ميناها وسبابتها وراحت تنرت أعلى أنفه حتى امحر مرددة ثم مدت إبهام

اخرجي اخرجي، روحي لْطريْق السََّواَقه، َتْلقاْي َشيخ بَسَبْحته وبَرْبحته 

 .اْتالِحي يف َرقبته، ثم محلت إناء املاء ورمت به بعيدا يف الفناء

وراح اجلميع يرتشفون قهوتهم يف انتظار يوسف الروج والعربي 

اللذين كانا يف لقاء مع بعض خاليا حزب الشعب الذي كانت املوستاش 

فرنسا قد مدت يدها وحلته بعد تأسيسه بعامني فقط، حني دخال راح سي 

 : رابح يطلب اإلسراع بعقد االجتماع، قال حبزن

األحداث تتواىل بسرعة عجيبة، كنا ننتظر سقوط فرنسا وانتصار  -

مست طريقا آخر، وإذا باحللفاء أملانيا لنتخلص من عدونا لكن األقدار ر

ورغم أنهم قد واجهوا ... ينزلون كاجلراد يف بالدنا وحيتلون كل مكان

 .مقاومة شرسة يف قسنطينة ووهران، إال أنها مقاومات معزولة وفردية

 :قال العربي املوستاش، وقد بدا اقل محاسا

ابان ال أعتقد أن هتلر سيهزم، مازال قويا يف امليدان، ومازالت الي -

 .أيضا

 :قاطعه يوسف الرُّوْج، وهو يوزع نظراته يف اجلميع

ليست لي ثقة يف انتصار أملانيا، انهزامها على اجلبهة الشرقية قضى  -

 .على طموحاتها

 صدقت، املهم ماذا فعلنا حنن؟ وماذا سنفعل؟ -

طرح سي رابح السؤال وراح يقلب نظره يف اجلميع، تدخل أمقران 

 :قائال

نا أن نأخذ األمور بتهور، حنن نعد ألمر خطري، يهم شعبا ال جيوز ل -

 .  بكامله، وفرنسا حني تعود منتصرة ستكون كاللبؤة الشرسة

 :حماولة بث األمل يف النفوسسالفه  قالت
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 عطائنا حريتنا حني تنتصر يف حربها على أملانيا؟أمل تعد فرنسا بإ -

 :تبسم يوسف الروج وقال

 .ثقة يف االستعمارمستحيل ذلك يا أماه، ال -

 :أيده سي رابح بتحريك رأسه وقال

احلرية تؤخذ وال تعطى يا خالة، أرجو أن نعرف أمرين اثنني، األول  -

 ما فعلنا بتشكيل اخلاليا، والثاني ما اجلديد بشأن إنشاء خمابئ يف اجلبال؟

 :هم خليفة باحلديث لكن يوسف الروج تنحنح وقال

ملوستاش وخليفة عرب امليدنة كلها، حتركت منذ أيام مع العربي ا -

 .أعتقد أن األمور دقيقة التنظيم، واجلميع يقدمون اشرتاكات مالية منتظمة

 :قاطعة خليفة قائال

 .بقي أن نشكل هذه اخلاليا يف القرى أيضا -

 :اعتدل سي اهلادي يف جلسته متكئا على اجلدار وقال

مازال الوعي من رأيي أن نتحرك يف القرى على نطاق ضيق جدا،  -

 .عندهم ضعيفا

 :أيده سي رابح، وذكر بشأن السؤال الثاني، قائال

 .وماذا بشأن إعداد املخابئ يف اجلبال -

 :وركز نظره يف أمقران، الذي أسرع يقول 

احلمد هلل، استطعنا تشكيل خاليا صغرية يف منطقة بابور، والعملية  -

 . قائمة على أحسن ما يرام

 :مل حديثهقاطعه خليفة كأمنا يك

وحنن أيضا حتركنا جببال بوطالب وجبال أوالد تبان، شكلنا ثالث  -

 .خاليا وقد بدأوا العمل

 :بدا البشر على وجه سي رابح فاندفع يقول

رائع، حتى حنن يف املدينة أضفنا خمبأ آخر، ونشطنا بقوة يف مجع ما  -
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 .حنتاج من مال وسالح

 :وقال محامهوسالفه  ثم نظر إىل

 .ا بدعم من النساء، يظهر أنهن سيكن أكثر فاعلية مناوطبعا هذ

 :الرومية وقالتسالفه  ابتسمت

 .كلنا للوطن -

 :قال سي رابح

جيب أن نستمر يف لقاءاتنا الدورية لنتابع األوضاع بدقة ونتخذ  -

القرارات الصائبة يف الوقت املناسب، دون التعجل والدخول يف مغامرات 

 .غري حمسوبة

 :جمرى احلديث حني سأل عن موضوع آخر غري سي اهلادي

لكن علينا أن نتعجل بشأن تهريب اآلثار، عالل وعيوبة قدما لنا  -

 .تقريرا مفصال يوجب علينا سرعة التحرك

 :وافقه أمقران قائال

فعال الوقت مناسب جدا للتحرك وأستطيع أن أعرض عليكم خطة  -

 .عملية

كأمنا يعطونه اإلذن  وصمت اجلميع مركزين نظراتهم وانتباههم فيه

 :بالبدء، تنحنح أمقران واضعا ميناه على فمه، وقال

اخلطة هي أن نهاجم البيت ليال فنأخذ كل ما مجع من آثار ونأتي  -

 .بها املخبأ السري يف حملي

عاب سي رابح اختيار املكان الذي اقرتحه أمقران على اعتبار أنه خمزن 

ار سببا يف اكتشاف األسلحة، لألسلحة أيضا، وقد يكون البحث عن اآلث

ولذلك اقرتح عليهم خمبأ احلمام، ووافق اجلميع على ذلك سريعا فهو أكثر 

أمانا، وحني هم سي رابح برفع اجللسة، أعاده العربي املوستاش إىل مكانه 

 :قائال
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 ..جيببل هذا ال يكفي، اعتقد أن اسرتداد اآلثار املهربة فقط  -

 :قاطعه سي رابح موقفا اندفاعه

 .أعرف حتب أن تدخل العنف يف كل شيء -

 :قال أمقران مؤيدا العربي املوستاش

 .فعال أنا مع فكرة تأديب مشعون وفرانكو -

وسريعا مت االتفاق على خطة عمل، وخرج اجلميع يتسللون من بيت 

سي اهلادي متفرقني حتى ال يلفتوا أنظار االستعمار إىل حتركاتهم، احندر 

إىل حمل احلدادة للعمل، وقصد العربي املوستاش  أمقران ويوسف الروج

حمله لبيع املالبس القدمية، أما سي رابح فتسلل إىل مكتبة حسان َبْلِخرَيْد 

ليعرف رأيه من األحداث اجلديدة، وكان حسان منشغال برتتيب البضاعة 

ت على ميف الرفوف، حيا سي رابح وراح يقدم له البضاعة اليت تراك

 :األرض وهو يقول

 .مازلت شابا ياسي حسان كأن لك من العمر عشرين -

 :رد حسان بلخريد سريعا

 .عشرون ضرب اثنني -

 :ثم توقف عن العمل وتظاهر بعد بأصابعه، ثم قال

عشرون ضرب اثنني أربعون، أربعون إال عامني، إيه يا سي رابح  -

 الرجال املخلصون اختارهم اهلل وحنن مازلنا نسعى وراء الدنيا الدنية،

 .وأْشَبٌهنا بدنيانا الطََّغام كما قال املتنيب

أعجب سي رابح برد حسان َبْلِخرَيْد غري أنه مل يفهم كلمة الطغام  

 :هذه، وهم أن يسأله عنها ثم عدل لسؤال آخر

ما رأيك ياسي حسان يف البيان الذي صاغه فرحات عباس نيابة عن  -

 مصالي واإلبراهيمي وقدمه لفرنسا وللحلفاء؟

جانبا واسرتاح على ( jop)َبْلِخرَيْد جمموعة علب سجائر جوب وضع 
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الكرسي مقابل سي رابح الذي جلس على كرسي آخر ايضا، لقد كان 

 :يه فيه، قالأينتظر هذا السؤال ليبدي ر

لقد قرأته، إنه بيان رومانسي أكثر من الالزم، كأنك تقرأ رواية  -

ال يريد أن يستيقظ من للرومانسيني الفرنسيني، باختصار فرحات عباس 

 :حلمه، ولن يستيقظ ولو غمسناه يف حبر بارد

 .صدقت يا سي حسان، إنه كمن يضرب الريح بهراوة - 

 :وأخرج َبْلِخرَيْد من حتت احملسب جريدة وقال

 ".إن اجلزائر فرنسية وستظل فرنسية" انظر ما يقول كاترو -

 .وانغمسا يف اجلريدة يتصفحانها وحيلالن ما جاء فيها

احللفاء يف كل  َرمَّأيام ال غري، وتَن إيطاليا وأملانيا جمرُد ا أن سقوَطَدَب

مكان، فراحوا ميدون أعينهم إىل العامل كله البتالعه أيضا، لقد أفرزت 

وفتاكة، كما أفرزت جيوشا قوية  ة ترسانة حربية متطورةالعاملي احلرب

تشاحن َأْوجُه، طماعا أقوى، وتكهرب الوضع يف كل اجلزائر، وبلغ الوأ

وحترك املعمرون يضيقون على الناس يف كل مكان وقد أحسوا خبطر حترك 

اجلزائريني، وبلغت حترشاتهم حد الوقاحة، وخرج اجلزائريون يف سكيكدة 

معربين سلميا عن رفضهم لذلك، وقوبلوا بالنار اليت حصدت ثالثني 

 .منهم

بنفسه، الخيار يف ومل يعد للناس إال فرحات عباس الذي بدا أكثر ثقة 

رأيه لفرنسا اليت خرجت منهكة من حربها إال أن ختتار جانب إعطاء 

يغتنموا هذه احلقوق للجزائريني أيضا، وال خيار للجزائريني إال أن 

يف فرنسا، ولذلك كثف من حتركاته بني كل  الفرصة الثمينة ليندجموا كليا

 .الفاعلني يف اجلزائر

ظرون تطور األحداث بني أمل وأحس اجلميع بذلك فراحوا ينت

وخوف، واندفع العربي امُلوْسَتاْش من مقهى العرب برفقة خليفة إىل 
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مكتب فرحات عباس وهما حيرتقان غضبا، قريبا من مكتب فرحات عباس 

أدرك بسرعة هدفهما فراح يهدئهم  وقدفوجئا بيوسف الرُّوْج خارجا منه، 

 :قائال

  .افرحات عباس غائب فال تتعبا نفسيكم -

 :قال العربي امُلوْسَتاْش وهو يشري بيديه

 .كنت أرغب يف أن أحرق عليه املقر، أخشى أن يبيعنا هذا العميل -

 :أمسكه يوسف الرُّوْج من ميناه وراح يسحبه، قائال

لقد ألقي القبض عليه، وعلى عبد القادر السايح، وزج بهما يف  -

 ...املعتقل بالصحراء اجلزائرية

 :بقلق ملوستاشقاطعه العربي ا

 .يستحق ذلك حتى يعترب -

 :ثم توقف وقد امتأل وجهه دهشة، وأسرع خليفة سائال

 ولكن ملاذا؟ -

لقد قاطع النواب حضور اجتماع، للضغط على فرنسا، من أجل أن  -

 .تقبل ببنود البيان الذي صاغه فرحات عباس

 :رد يوسف وبقي ينتظر رد فعلهما، اندفع خليفة قائال

 صاروا رجاال دفعة واحدة؟ عجيب، هل -

 :وقال العربي املوستاش

 .حتى يتأكد هلذا الغربي أن فرنسا ال تفرق بني اجلزائريني -

 :ضحك يوسف الرُّوْج وواصل

مبجرد أن زج كاترو بفرحات عباس وعبد القادر السائح حتى أسرع  -

 .البقية للرتاجع عن موقفهم، وكتبوا رسالة اعتذار معلنني والءهم لفرنسا

نفخ العربي املوستاش شدقيه هواء ثم لكزهما بإصبعه حتى انفجر 

 .اهلواء من بني شفتيه حمدثا صوتا عاليا
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يف تلك األيام امتألت مدينة سطيف كاملة كما كل املدن اجلزائرية 

 :مبناشري وملصقات تصرخ

 "ال للجنسية الفرنسية، نعم للجنسية اجلزائرية"

 "نسية اجلزائرية للجميعتسقط اجلنسية الفرنسية، تعيش اجل"

 " من غيَّر جنسيته فقد غري دينه"

وأشيع أن العلماء واملصاليني خيزنون األسلحة، استعدادا للثورة، 

واتفقت اجملموعة على تقليل احلركة واللقاء خشية أن يكشف أمرها، 

 .  ولزم البقية بيوتهم وأماكن عملهم

روح التحدي تشرق  وامتألت قلوب املعمرين حقدا وِغالًّ وهم يرون

من كل العيون، صار الوعي نهرا جارفا يتهدد عروشهم اليت صنعوها 

باحلديد والنار على أشالء ودموع األبرياء منذ أكثر من قرن، كانت األمسية 

حزينة تكتنز ترقبا رهيبا، كان الطقس باردا، وكانت السماء مغشاة بسحب 

 .اسوداء، بدأت اللحظة تهمي ببطء كأمنا تبكي حزن

راح فرانكو وجبانبه ماران، يقطع الطريق بسيارته يسوقها جبنون مثال 

كالعادة، زاده حنقه سكرا وجنونا، زاد يف سرعة سيارته وهو يقرتب من 

عني الفوارة، فجأة اندفع بها إىل جتمع العرب الذين جلسوا قريبا من 

ميع إال صناديقهم لتلميع أحذية امليسورين من الفرنسيني واليهود، وفر اجل

مسعود بولقباقب الذي امتزج حلم جسده خبشب الصندوق حتت عجالت 

السيارة اجملنونة، وأجلمت الدهشة اجلميع إال صوت حفيده الصغري، وقد 

انفجرت محم أمله حزنا حارقا كظيب فقد القطيع، باكيا متمرغا على أشالء 

 .جده

سكان، وخرج يف الغد امتألت املدينة جنودا وشرطة ختوفا من رد فعل ال

اهلل أكرب، ال إله : الناس باآلالف يف جنازة الضحية، مرددين بصوت واحد

 . إال اهلل، حممد رسول اهلل، حتيا اجلزائر، تسقط فرنسا
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باتت املدينة حزينة، تدفقت فيها السماء كأمنا مل تتدفق من قبل، قال 

 :سي رابح وهو يتكئ على وسادة صوفيه

 ذه األمطار جرائم اإلنسان؟لقد غضب اهلل، هل ستغسل ه -

 :رد أمقران وقد جلله احلزن

 .جرائم فرنسا ال تغسلها إال دماؤنا -

وسكتوا جيرتون مكرهني احلادث املروع الذي خطف مسعود بولقباقب 

 .  وألبس املدينة كلها حزنا أسود

ظل العربي املوستاش يلوذ بالصمت، مكتفيا منذ يومني بقهوة جيرعها 

 :ا ما أوحي إليه من شعريف كل حني، مردد

 بـْرـَجْتـى ووالظلـْم ْطغ ـاْل    ـْل احُلْقـَرة طيا خاْوتي ِلي

 َو ْتعْنتـْر  ل تاْهـْو ِسيْف الباط ْف ْو مـال    ْو ِسيْف احْلـْق ْضع

 ـبَّْر  ُرو ْكبرْي ما  يْتجْو ُكْس واْل     اَيـْن َو اْهْوَطنَّا يف ْمح

 ه تاُكْل ْوُتنتـْرـَوْذياَبْه َمْتوْحش واْل     ْتالْيَمْت ْعِليْه ْعَفـرَّْت َو ْغ

 ـي ْوَتتعثـْرزاَله متشـِكـي ْغ اْل     َمثَّلُتو َواَنا اْنخمَّـْم فـَ  اخْلي

 ْرْح َوْتمْنشـْب تذبَو ْمخال واْل     ـَغدروها ْسبوَعه ْبِنيَبـاْن  ْط

 ـْز و اْتكسَّـْر   واْج اْتهـفيْه اْم َواالَّ ْسفيَنه يف ْبَحْر ْمهوْل َتْهواْل     

 ْتـدبَّـْرْر ما يها َخْنزيْعَفْس اْل     ـَواالَّ َوْرده فيها ْبَها ْوفيها َجم

 اْد   ِاَعجَّْرـاُطْردوا ْعِليُكْم ْرق ياَخاْوتي ُنوُضوا ْكَفانا ِقيْل ْوقاْل     

 ـْوُكم َمـ   اللي  ِاَصفَّْرَخلِّي اْنْفُضوا ْعليُكم اْلهاَنـه َو التَّْعالْل    

 وَماِفيهْم ِغرْي اللي خيدْع ْوَيْغدْر اْلَخْووْد َعـْم ـالْنَصاَرى ْوِليُه

 ْرَواالَّ ْسراْب ماَيْرِوي ما ُيْنص اْل      ـْكالْمهْم ُدخَّـاْن ْبال  َتْشع

 اُبوا َللِّي َيقرا َو َيْتدبَّْرويف ْكت ـالْل     ْلَعْنهم ربي يف حـْزْب الضَّ

 ْرْوَنعلْن َثورتنا يف ْجباْلنا َواْنفج ـاْل     َهيا َنتَّكلوا ْعـلى َرْبنا ْو َلْفع

 ه ْتزيْد ْو َتْكَبْرزَّـوْنرجُعوْلها ع ؤاْل     ـَنسقيْو  أرضنا بالدْم ْبال ُس
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 ْد ْبالدنا تْزهى و َتْتبخَتْر  تسع الْل     ِورفرْف ْعالمنا جنَمـه واْه

** ** ** ** 

 

31 

آخر الليل تسلل العربي املوستاش وأمقران وسي اهلادي إىل دارة 

فرانكو، مل يدم عالجهم للباب طويال، لقد استسلم بسرعة أمام مهارة 

مقران، بقي سي اهلادي يراقب الطريق وتسلل اآلخران إىل مستودع أ

صغري كان قد وصفه عالل بدقة، وراحا بسرعة يفتحان صناديق صغرية، 

وما يكاد الواحد منهما يرى فيها آثارا حتى يسرع إىل محلها وشحنها يف 

السيارة، وإن هي إال نصف ساعة حتى كادت سيارة أمقران السوداء 

وهي تئن حتت محولتها، ركب أمقران وسي اهلادي  تالمس األرض

، ختلف العربي املوستاش داخل الدارة، حماوال أن يكتشف كل وانطلقا

زواياها، لقد قفز فجأة خيال سوزان إىل ذهنه، وراودته وساوس أن 

العودة، الحقا يف طريق تكون مدفونة فيها، ولكنه سريعا خرج مندفعا 

 .برفاقه

في للحمام، أسرعا بالنزول، كان سي رابح حني وصال الباب اخلل

بانتظارهما، ماكادت األيدي متتد إىل الصناديق حتى وصل العربي 

 :املوستاش، فاجأهما حضوره السريع، قال أمقران ضاحكا

 لت بسرعة؟صوأعوذ باهلل كأنك جين، كيف  -

به نشطوا يف تفريغ احلمولة، والنزول بها إىل كهف أسفل يودون أن جي

ومل متض إال دقائق حتى كانوا يستوون قريبا من الصناديق، قال سي  احلمام،

 :اهلادي

 .هنا لن يصل إليها أحد -

 :قال سي رابح غاضبا وهو يتأمل الصناديق 
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 .أوالد الكلب سرقوا كل شيء -

 :قال أمقران

 ..، ويعلم اهلل كم هربا إىل أوروبا، وعندهذا ما أنقذناه

 :جتنب النظر إىل سي رابح حماوالالعربي املوستاش، قاطعه 

مازال الشطر الثاني من العملية، جيب أن نؤدب اللصني اليوم قبل  -

 .الغد

 :ظهر االستياء على سي رابح فقال

أفضل أن نصرف النظر عن هذا، قد جير لنا الشبهات، أنا على  -

 .يقني أن هذه أكرب صفعة هلما

 :قال سي اهلادي مؤيدا

نا على جهدهما الذي بذاله لسنوات وأنا عند رأيك لقد استولي -

 .طوال

عند منتصف النهار اشتد سعار فرانكو ومشعون املونشو وجمموعة كبرية 

من املعمرين الذين ظلوا يطوفون بكل أحياء املدينة مصحوبني بالكالب، 

بسعار املعمرين، هما جيلسان أمام احلمام يتمتعان وراح خليفة وسي رابح و

 :قال سي رابح

 .صابهم داء الكلبكأمنا أ -

 هل ميكن أن يتفطنوا إىل املخبأ؟ -

 :سأل خليفة فأجاب سي رابح بثقة

أن املخبأ على بعد  اوا أبدلقد احتطنا جيدا لألمر، لن يفكر اطمئن، -

 .خطوات منهم

 .وصل إليهما يوسف الروج فجأة وقد بدا منهارا متاما

 :باغته سي رابح ضاحكا

 مع فرانكو ومشعون؟مل أنت حزين، هل أنت متعاطف  -
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 :جلس يوسف الروج واندفع يقول

 .فيلي من الوطن متاما، رمبا إىل برازلقد حكم على مصالي بالنف -

 :جترع سي رابح النبأ بأمل كأمنا يبتلع زجاجا، وقال

 .إذا نفوا مصالي احلاج إىل برازفيل فتلك طامة كربى -

ربي املوستاش العبهم غارقا يف أمله، وحلق الصمت  وسف الروج لزم ي

  :فراح سي رابح جيرهم إىل الداخل، سأل خليفة وقد عصفت احلرية به

 وأين تقع برازفيل هذه، يف القمر أم يف الشمس؟ -

ونشر سي رابح اخلريطة أمام اجلميع، وراح حيدد هلم موقع برازفيل 

 :بوسط إفريقية، قال خليفة مرة ثانية

 معنى ذلك أننا لن نستطيع تهريبه؟ -

 :يه العربي امُلوْسَتاْش بسخرية وقالنظر ف

 .بل ميكن، بشرط أن نطري مع الُبْهِلي خلضر -

 :واصل سي رابح

لقد سجن أول األمر بسجن بوغار، ثم نقل إىل املنيعة، ومنه إىل  -

 .فيلبراز

 :نطق يوسف الرُّوْج فالتفت إليه اجلميع

 .ال يعيده إال ضغط شعيب قوي، وجيب أن نقوم به سريعا -

لمل يف مكانه، خيتزن طاقة جبارة، كأمنا يهم اآلن باالنطالق والتنفيذ، ومت

وفعال ذاك ما حصل، لقد حتركت كل اخلاليا عرب الوطن ونظمت مسريات 

حاشدة، ووزعت آالف املناشري يف كل املدن اجلزائرية، وأحست فرنسا 

بتململ الناس وحتركهم، فأسرعت بإعادة مصالي إىل سجن المبيز 

 .ثم إىل اإلقامة اجلربية يف بوغار، ثم قصر الشاللة بتازولت،

وغابت عن اجلزائريني كل النجوم اليت كانوا يهتدون بها يف ظلمات 

االستعمار، لقد قطعت فرنسا مبكرها كل الرؤوس اليت كانت تشكل 
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عليها خطرا، فزجت بالكثري منهم يف السجون واملعتقالت، ومل يبق هلم إال 

سون منه علهم خيرجون من النفق الطويل، مل يبق فانوس وحيد ظلوا يقب

يف الساحة إال فرحات عباس الذي سعى الستغالل هذه الفجوة،  وقيادة 

اجلميع للمطالبة باحلرية للجزائر وشعبها، ولكنها حرية يف اإلطار الذي 

 .يريده، والذي يصوره

اجتمع حشد كبري أمام مكتب فرحات عباس، الذي قرر أن جيمع 

حدثهم بشأن تكوين أحباب البيان، جبهة تضم اجلميع، وحتمل الناس لي

طموح اجلميع وآماهلم، واقتنع الناس باألمر فانضووا حتته مجيعا، حني 

افرتاق احلشد تأخر حسان َبْلِخرَيْد مع يوسف الرُّوْج الذي ظهر القلق 

على مالحمه فاشتدت محرته، راح حسان بلخريد يهدئ من غضبه، لكنه ظل 

 :افعا صوتهثائرا ر

جيب أن ُيفهمنا أوال من أوحى إليه بالفكرة، وهل اجلزائر دون رجال  -

 حتى يقودها هو؟

بدا فرحات عباس مرهقا متعبا، رغم األناقة اليت حياول أن يظهر بها 

 :دائما، حك عينيه وقال وهو يستقبلهما يف مكتبه

 .معذرة، أنا متعب جدا، لعل كلماتي مل تكن مرتبة -

 :الرُّوْج ومالحمه مازالت ختتزن غضباسأل يوسف 

 .   فعال حتى حنن مل نفهم جيدا ما كنت تقول -

 :سريعا فهم فرحات عباس ما يرمي إليه يوسف الرُّوْج، فقال

تعبت من كثرة السفر وقلة النوم، لقد التقيت مصالي  -

 .واإلبراهيمي، وأنا مفوض اآلن للحديث باسم الشعب اجلزائري

من صدر يوسف الرُّوْج، هو مل يصله خرب بذلك،  بدأ الغضب يتبخر

 .وال عجب فقنوات االتصال منقطعة متاما منذ زمن

 :قال يوسف الرُّوْج كالواثق
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 كنا ننتظر إعالن الثورة، ماالذي غري اجتاه السفينة؟ -

سكت فرحات عباس حلظات، كأمنا يعيد ترتيب أفكاره، فغدا كسلحفاة، 

 :تطل برأسها يف حذر، وقال

لثورة، ُتقطع أسالك الكهرباء إىل اكانوا متلهفني  فعال مجيعا -

واهلاتف، حترق حماصيل املعمرين، تهاجم املؤسسات واملراكز االستعمارية، 

 .ثم يعلن الشعب مترده العام عرب مظاهرات عارمة

 :أشرق وجه يوسف الرُّوْج، وقال

 األمور؟ فعال هذا ماكان ُيَخطَّط له من أشهر عديدة، فما الذي غري -

الثقة يف االستعمار، لقد وعدوا مبنحنا حريتنا بعد نهاية احلرب، أين 

 وعودهم؟

 :وأسرع فرحات عباس يقول حبذر، كأمنا خيشى رد فعل عنيف

لقد رجوتهم أن يؤخروا ذلك، عليكم أن متنحوني فرصة أخرية،  -

ألغسل بعدها فرنسا من قليب كما أغسل الدرن عن يدي، دعوني أجرب 

 .ما تشاؤون بعد ذلك ولكم

وفعال تشكلت أحباب البيان بسطيف، من النواب والعلماء وحزب 

الشعب والكشافة ومن الشيوعيني، حيث سارع عمار أوزقان عرب 

جريدتهم األسبوعية ليربتي إىل تأييد ذلك، وبدا أحباب البيان باخرة 

 ضخمة حتمل كل اجلزائريني، وتسري بهم إىل بر  يراه فرحات عباس بر

 .أمان، ويتوجس اآلخرون منه خيفة

بدا حسان بلخريد وهو جيلس مع رفاقه مبكتبته متحمسا لفكرة أحباب 

البيان، مستعدا للنضال يف صفوفها، عكس رفاقه الذين مل يظهروا حتمسا 

مادا ذراعه، طاويا أصابع قبضته، ناقال  كبريا لذلك، قال حسان َبْلِخرَيْد

املوستاش، كأمنا يريد أن يلفت انتباههما بصره بني يوسف الروج والعربي 

 :إىل أصابعه



468 

 

 .لقد وضعنا فرنسا يف عنق الزجاجة -

 :رد يوسف الرُّوْج سريعا، ويف نربته استهزاء

 بل أعناقنا حنن يا حسان، أمل تقرأ تصريح اجلنرال كاترو؟ -

 :أسرع حسان َبْلِخرَيْد جييب، وهو يرخي ذراعه

 ال، ماذا قال اللعني؟ -

 :يوسف قائالواصل 

 ".البد من القضاء على هذه العاصفة: "قال -

 :سكت َبْلِخرَيْد مصدوما، وعلق العربي املوستاش

أرأيت يا سي حسان، حنن عاصفة، والعاصفة اليت ال تقلع األشجار  -

 . النخرة ليست عاصفة

يف الغد انتقل فرحات عباس إىل العاصمة حيث عقد اجتماٌع هناك، 

الفاعلني يف الساحة السياسية اجلزائرية، وطالب ضم كثريا من وجوه 

اجلميع بإطالق سراح األسرى وعلى رأسهم مصالي احلاج، كما دعوا يف 

اآلن ذاته إىل املساواة يف احلقوق والواجبات بني اجلزائريني والفرنسيني، 

وجعل العربية لغة رمسية جبانب اللغة الفرنسية، وتلقى الناس هذه األخبار 

، وسعى بعضهم إىل إعالن رفضها، قال العربي امُلوْسَتاْش بفتور كبري

 :واجلميع حييط به يف مقهى العرب

 .إنهم ينفخون يف الرماد -

 :ثم اندفع ينشد

 ْل نـاْر  يانافْخ َفـ  الْرماْد حاْب اْتشع

 ماتعمي غرْي َعيِنيْك وَتمالهْم اْضـراْر

  واْتَضَحْك اخلْلْق ْعليْك  ِليْل و ْنهـاْر  

 و ْحسـاْب   َخيْط الدُّخاْن ماَتْحسْبل

 زرداْب نوْل ْعليْه اَخْرَجْك َمــْوَما ْتع
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 إَهْب الرِّيْح َيدِّيْه واخليك يف لعذاب

 دَّاْر  ِفيْق ياغافْل ال َتاَمْن حلَنـْش اْلغ

 خيْدَعْك ْبَجلُدو النَّاَعْم وَيدِّيْك َللدَّماْر

 ـراْرْد َلْشاْتَضيَّـْع َخْيـَرْك َوَتْحص 

يف تلك الليلة امتألت املدينة بآالف املناشري وامللصقات بالعربية 

 .والفرنسية

أيها اإلخوة املسلمون إن حياة بالدكم يف خطر، إن الشعب اجلزائري "

ضطهدة منذ مل يتمتع باحلضارة لوجود املستعمر الفرنسي، فاللغة العربية م

االحتالل واإلسالم أصبح حمل سخرية، وإن كرامتنا ال يضمن هلا االحرتام 

إال يف إطار كيان جزائري وحكومة جزائرية، ومن أجل هذا اهلدف مات 

 ".إخوانكم يف الزنازن وهم يعانون يف السجون واحملتشدات

 ".استعدوا فإن ساعة الصفر قد قربت، فلنعد أنفسنا للثورة"

 ،وموتوا إذا اقتضى األمر ،زائريون حاربوا من أجل احلريةأيها اجل"

 ".ولكن ال هوادة مع املضطهدين

 ".أيها اجلزائريون إن اجلبال تناديكم، فساعة الصفر قد اقرتبت"

وجن جنون املعمرين فخرجوا إىل الشوارع مدججني باألسلحة،  

صارخني حبنق بكل ألفاظ السباب للعرب، وعملوا لساعات مع رجال 

الشرطة لتمزيق ما علق، ولرتهيب الناس يف دكاكينهم ومقاهيهم 

وبيوتهم وأماكن جتمعهم، لكن حتدي الناس كان أشد، لقد حتركت كل 

اخلاليا بشكل مدهش، تنشر الوعي، تلصق املناشري، جتمع التربعات، 

وأشرقت يف النفوس مشس أمل حبرية قريبة، لقد وعدت فرنسا، وجيب أن 

 .الضغط الشعيب أن حيقق ذلك تفي بوعدها، وعلى

فتح فرحات عباس نافذة غرفته وتنفس بعمق، إنه حيس باالختناق، 

األحداث املتسارعة صارت حتاصره من كل جهة وتسرق من حوله حتى 
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اهلواء، رجال شرطة يقفان متباعدين، قريبا منهما وقف مجع من املعمرين 

قلق، أعاد غلق جيري بينهم حوار ساخن  املتنوعةبأسلحتهم اخلفيفة 

جناحي النافذة ومتدد يف سريره مرة ثانية، مطط ذراعيه إىل اخللف ومحل 

حاملة إليه  مرساي برييزمفتوحا نام جبواره وراح يقرأه، دخلت عليه  اكتاب

صينية القهوة، وضعتها على الطاولة الليلية، وجلست على حافة السرير 

 :ره وقالتتأمله دون أن تتكلم، طوى الكتاب، ضمه إىل صد

 .صباح اخلري حلوتي -

األحداث عين منذ سنوات،  كصباح اخلري عزيزي، لقد سرقت -

 .وأمعن هذا الكتاب البارحة يف اختطافك

اعتدل فرحات عباس يف جلسته جبوارها، قلب الكتاب مربزا عنوانه 

 :قائال

الغريب، إنها رواية جديدة للكاتب اجلزائري ألبري كامي، رواية  - 

، إنه أديب فيلسوف، لكنه أديب مضطرب عابث ا كل كتاباتهممتازة كم

 .يرفض أن يكون نسخة لغريه

لو كان الناس "وأخرج ورقة صغرية من بني أحضان الكتاب وقرأ 

 :مرساي برييز، سألت "متشابهني متاما ما أمكن مجعهم إال يف قطيع

     هل تعرفه شخصيا؟  -

 :قال وهو يصب القهوة يف فنجانه

قيت به مرارا جبامعة اجلزائر حيث كان يدُرس، وكان حارس نعم الت -

مرض السل تأثري اليتم والفقر اللذين اكتوى بهما، ثم ، لكن امرمى ماهر

الذي عصف به، دفعته مجيعا إىل تأمل احلياة والكتابة بعيدا عن هلو الناس 

 .    وعبثهم

** ** ** ** 
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32 

وقد انكسرت شوكة أملانيا فرح كبري، راح يظهره احللفاء يف كل مكان، 

وأتباعها إىل األبد، والعامل كله ينتظر توقيع وثيقة االستسالم املخزية، مل 

يبق يف الساحة إال اليابان يتخبط كديك مذبوح يأبى اإلذعان للموت، 

وبدأت فرنسا تعد العدة إلقامة مهرجانات حاشدة يف كل مكان فرحا بهذا 

يستعجلون األمور ن هلم املوالوواالنتصار الكبري، وراح املعمرون 

يتكتلون على طول الطريق الرئيس، قريبا من  ويتجمعون يف كل مكان،

عني الفوارة والكنيستني الكاثوليكية والربوستانتية، ودار البلدية، ومقهى 

ت الرايات والالفتات فرنسا، ضربت النواقيس ودوى الرصاص، وعلق

  .األفراح معلنة عن بداية

ود خرجت مسرية ضخمة يتقدمها مشعون املونشو وحييم ومن حارة اليه

عاشت : "التاجر وغريهم، حتمل شعارات الوالء لفرنسا، من مثل

، "اإلمرباطورية الفرنسية، عاشت فرنسا وعاش دوقول، اجلزائر فرنسية

وماكاد احلشد يقرتب من عني الفوارة حتى انطلقت اهلتافات والصيحات، 

لى إيقاع تصفيق اجلميع، أطلق فرانكو كان فرانكو وبارال يرقصان ع

طلقات نارية يف الفضاء، وفزع احلمام فانطلق يغادر سطح املسجد 

القريب، حيلق يف اجلو ثم يعود أدراجه حيث هو مرعوبا مستعدا لتحليق 

 .آخر

 :صرخ فرانكو يف اجلمع قائال

 .اقتلوا كل من ال يشارك -

 :رد عليه ماران وقد وقف قريبا منه

 .كل معارض اذحبوا -

  : وارتفعت األصوات من كل جانب حتى مل تعد تفهم

 .اقتلوهم، اقتلوهم - 
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الشرطة، تهم مبراقبة الوضع وواقرتبت من املكان قوات للجيش 

خشية أن تنفلت األمور، وتتحول إىل مواجهات قد يصعب التحكم فيها 

 .والسيطرة عليها

ئا، واحلشود تتفرق ومع دنو منتصف النهار راحت احلركة تقل شيئا فشي

 .يوم الزينة، يوم االحتفاالت الضخمة يفعلى أمل اللقاء 

ذر شديد معلقني آماال كبرية على وظل اجلميع يراقبون األحداث حب

املسرية اليت حيضرون هلا قريبا، لن تكون مع مسرية الفرنسيني حتى ال 

تفهم أنها تأييد هلم، ولكنها ستكون بعدها لطرح مطالب الشعب 

 .زائري بطريقة سلميةاجل

يف مقر الكشافة ظل حسان بلخريد يعيد توجيهاته ألعضاء الكشافة 

يرسم هلم خارطة املسري، ويذكرهم باألناشيد اليت جيب أن ترتفع بها 

 .حناجرهم، والالفتات اليت جيب أن ترفع، وطريقة التعامل مع كل طارئ

دون أن  دخل سي رابح وبقي واقفا قريبا من الباب يتأمل النشاط

 :ينطق، انسحب إليه حسان َبْلِخرَيْد حمييا، ثم سأل

 هل أوقف املعمرون عبثهم؟ -

 .استفزاز كبري، وأخشى أن ال يتحمل الناس ذلك -

رد سي رابح، فسحبه حسان بلخريد إىل ركن القاعة وجلسا على 

 :كرسيني متقابلني، وقال

 .هجيب أن نضبط أنفسنا ضبطا تاما كي ال نهدم ما بنينا -

 :تنحنح سي رابح وقال باستياء

 .رال ما متالكت نفسكالو رأيت تصرفات فرانكو وب -

 :وضع حسان بلخريد رجله اليمنى على اليسرى وقال

ما يستوليان على كل سهول املنطقة، هوماذا تنتظر منهما، إن -

 .ويشغالن مئات اجلزائريني كالعبيد عندهم
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 :تنهد سي رابح وقال

 معركة العلمني، كنا مجيعا نعلق اآلمال على انكسر يفحتى رومل  -

عبقريته احلربية، لكن جتري الرياح مبا ال نشتهي يا حسان، آن لفرنسا 

  .ومعمريها وأذنابها أن يستأسدوا علينا اآلن

ودخل يوسف الروج وقد بدا مرهقا، يغشى وجهه إرهاق حزين، مل ينم 

اليت تأسست يف كل مكان،  جيدا منذ أيام، قضاها يف االلتقاء سرا باخلاليا

كان للجميع دور فاعل معه، لكنه مل يكن يطمئن إىل ذلك حتى يشرف 

 :عليه بنفسه، حني جلس بادره سي رابح سائال

 أكل شيء على ما يرام؟ -

 .تقريبا، حنن نرتب كل شيء -

ثم سكت فجأة كأمنا يبحث عن لفظة يبدأ بها الكالم، وتركزت عليه 

 :العيون فقال

 .ن فرنسا اكتشفت مشروع ثورة يف جبايةيشاع أ -

 :حرك حسان َبْلِخرَيْد رأسه مؤكدا وقال حبزن

لألسف حتى أنا مسعت هذا، مل نستفد من جتارب الثورات الشعبية  -

 .السابقة

 :علق سي رابح

 .كأن كل جمموعة منا تتسابق لنيل شرف قهر فرنسا -

 :سائال سي رابحوسكت ينتظر رد َبْلِخرَيْد الذي غري اجتاه احلديث 

هل أخربت اجلميع؟ موعدنا مكتب فرحات عباس، ثم نلتقي بعدها  -

 .يف مسجد احملطة

 .اطمئن أخربت اجلميع ولن يتخلف أحد منهم -

رد سي رابح وانطلقوا مجيعا يقصدون مكتب فرحات عباس، الذي كان 

يقف أمام الباب وعلى مالحمه اضطراب شديد، هو صاحب الفكرة يف 
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اب البيان، وهو من أوحى بفكرة املسرية، لقد وضع اجلميع تأسيس أحب

فيصري  ؟هل ستخيب فرنسا ظنه ؟ثقتهم الكربى فيه، فهل سيخسر الرهان

 يف نظر أبناء شعبه جمرد أضحوكة؟

أثناء اللقاء ذكر فرحات عباس بوجوب خروج الناس بقوة يف مسرية  

مسجد احملطة، وتأخذ سلمية يوم اإلثنني الثامن من ماي، تنطلق املسرية من 

طريقها باجتاه متثال اجلندي اجملهول القائم يف حديقة الكنيسة الكاثوليكية، 

الهدف للمسرية إال إثبات الوجود السلمي، واملطالبة باحلقوق املشروعة، 

ساواة بالفرنسيني واليهود، وعلى املسرية أن ختلو من كل مظاهر التسلح امل

ا ما أمكن التصادم مع املعمرين أو الرد والعنف، وعلى اجلميع أن يتجنبو

 .على استفزازاتهم، خشية أن يقع ما ال حتمد عقباه

ثم أحال الكلمة حلسان َبْلِخرَيْد الذي أكد أن الكشافة اإلسالمية 

مستعدة كل االستعداد كي تقوم بدورها كامال يف التنظيم واإلنشاد 

اليت تطلقها عن  والعزف، ولن تزيد شعاراتها اليت حتملها وهتافاتها

 .املطالبة حبقوق اجلزائريني يف اسرتداد كرامتهم وأسس هويتهم

كان يوسف الرُّوْج يتابع املتدخلني وقد ظهر القلق على مالحمه، مل يكن 

راضيا البتة عن هذه املسرية، ومل تكن تقنعه مطالبها، كغريق وجد نفسه 

العربي امُلوْسَتاْش جمربا على االندفاع مع التيار اجلارف، وجبواره كان 

وخليفة أكثر اضطرابا وقلقا، همس العربي املوستاش يف أذن يوسف 

 :الروج قائال

 ما رأيك؟ -

نظر فيه يوسف الرُّوْج، لكنه مل يرد، واستمر يتابع املتدخلني، قال سي 

 :رابح

 .أقرتح أن نسرع يف االنتقال إىل املسجد لنناقش كل شيء بالتفصيل -

 :تذمر البعض فتدخل مرة ثانيةوأحس فرحات عباس ب
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أيها اإلخوان، جيب أن تكون قناعاتنا كاملة بهذه الوقفة، وأنا مل  -

أحتملها مبفردي، لقد اتصلت مبصالي احلاج، وبالشيخ اإلبراهيمي، وأيدا 

 .الفكرة متاما

لكز العربي امُلوْسَتاْش مرة أخرى يوسف الرُّوْج وقال بصوت 

 :منخفض

 .هذا كالم ال يقنعين -

 :الحظ فرحات عباس تصرفه، وأحس بتضجره فقال له

 تفضل العربي، هل عندك ما تقوله؟ -

 :قام العربي امُلوْسَتاْش وسط اجلميع وراح جيول بناظريه قائال

 .أرجو من اإلخوة أن يناقشوا أيضا احتمال وقوع جمزرة -

وارتفعت همهمات داخل القاعة، بني مستنكر ومؤيد، بني متفائل 

 :اصل العربي املوستاشوخائف، و

 .نعم كل شيء حمتمل، لقد علمتنا التجارب أن ال ثقة يف فرنسا -

 :رفع يوسف الرُّوْج صوته مؤيدا

صدقت وال حنب أن نكون كبش فداء، كفى يا مجاعة هذا الشعب  -

 .ضحى كثريا، ومن يرى تصرفات املعمرين واليهود ال ينتظر خريا

 :قاطعه فرحات عباس بكثري من الثقة

ال، ال أريد هذا التشاؤم القاتل، لقد اتصلنا بالسلطة الفرنسية،  -

وحصلنا على تصريح باملسرية، وحددنا مسارها وأهدافها، وأخذنا تعهدا 

 .بعدم التعرض هلا متاما

وتفرق اجلميع ليلتقوا بعد أقل من ساعة عند مسجد احملطة مرة ثانية، 

سرية، والنقاط اليت جيب أن متر راح حسان َبْلِخرَيْد يشرح للجميع مسار امل

 .بها، وأين جيب أن تنتهي وتفرتق

وهو يشري بيده إىل عرض الشارع املتجه إىل  قال سي رابح مقاطعا
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 :الشرق

املسافة ليست طويلة من مسجد احملطة إىل حديقة اجلندي اجملهول،  -

 .إذن ميكن أن نتحكم جيدا يف املسرية

 :تدخل سي اهلادي مبديا مالحظته

التنسوا االثنني هو يوم السوق األسبوعية، ومعنى ذلك أن  -

 .املشاركني سيكونون كثرة

 :قال أمقران متحمسا

وحنن نريدهم كثرة، حتى النساء جيب أن يشرتكن يف املسرية مباشرة  -

 .أو عرب الشرفات على األقل

 :ربت سي رابح كتفه وقال له

 .ةأخشى أن تكن النساء أكثر منا، إنهن أكثر محاس -

يف الغد اجتمع أعضاء حزب الثوار يف حمل أمقران لتدارس الوضع 

بدقة، وتغيبت النسوة خوفا من انتباه قوات االحتالل اليت بثت عيونها يف 

كل مكان، افتتح سي رابح اجللسة، مؤكدا على أن التاريخ سيشهد كذبة 

أخرى من كذبات فرنسا، لقد طلبت من الشعب اجلزائري أن يشارك معها 

احلرب ضد أملانيا وحني تتحرر ستمنحه احلرية، وقد قدم الشعب  يف

فلذات أكباده، ماتوا يف حرب ال عالقة هلم بها، ثم توجه إىل خليفة 

 :مستفسرا

 كيف تقيم األمور خليفة؟ -

 :   اندفع خليفة كأمنا كان ينتظر السؤال

به، اشتم رائحة اخليانة، استياء كبري لدى املعمرين خاصة مما سنقوم  -

 .والناس يف كل مكان مستعدون للتضحية على اختالف طبقاتهم

 :سكت خليفة فواصل العربي امُلوْسَتاْش وهو يفتل شاربيه

 .صدقت، وهذا يعين أن التصادم وارد جدا -
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 :قال سي اهلادي

وهب أنها وقعت ما سنفعل، حنن لن نستطيع منع املسرية، ولن  -

 .نستطيع منع استعمال العنف ضدنا

 :العربي املوستاش متحمسا قال

إخوان، ندافع عن أنفسنا، هذه فرصتنا يا لكن على األقل جيب أن -

 .دعونا نستعمل ما ادخرناه طوال سنوات، هذا السالح سيأكله الصدأ

أيده خليفة حمركا رأسه دون أن ينطق، وختيل العربي املوستاش نفسه 

حتى يتطاير خمه يف يعدو خلف فرانكو، ويفرغ كل بارود بندقيته يف رأسه 

 :كل مكان، وأخرجه أمقران من سبحاته قائال

ال ال ميكن أن نغامر باحللم يف حلظة، لسنا ندري أي مسار ستأخذه  -

 .األحداث

 :قال سي رابح

صدقت وأنا معك، فلنرتك املسرية سلمية، ما ادخرناه نعده لثورة ال  -

 .ملعركة

وستاش ويف نفسه كلمة سي رابح فاصلة، فسكت العربي امل توكان

مقارنة بني معركة وثورة، فعال ما اجنزوه حتى اآلن هو حتضري لثورة ال 

 .ملعركة تنتهي يف املكان والزمان

 :قال يوسف الروج وهو يقف

 .علينا أن نفرتق اآلن، كل منا يتحرك مبا يستطيع ليوم املسرية -

ة وتفرقوا، قصد سي رابح احلمام برفقة أمقران، وفوجئ بوصول رسال

 :إليه، فتحها وعالمات استفهام ترتسم على وجهه، وراح يتهجى أسطرها

بسم اهلل الرمحن الرحيم رب األرض والسماء، باسم من خلق الرمحة 

 .يف قلوب اآلباء، وجعل فيها النسيان رمحة وهناء

ال أريد يف كتابي هذا إال أن أذكرك، إن كنت نسيت أن لك زوجة امسها 
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ت، ونسيتها منذ ذاك، لكنها مازالت تذكرك، حليمة ضيعتها منذ سنوا

ومازالت خملصة حلبك، كما أريد أن أذكرك أن لك بنتا هي اآلن عروس 

يف عمر الزهور، أنت نسيتها حتما، ورغم أنها مل ترك، غري أنها مل تنسك، 

 .وكيف تستطيع وأنت حاضر على لسان أمها كل يوم

 املشتاقة لرؤيتكابنتك                                     

 

وهز زلزال عنيف كل أحنائه، وانهار أرضا باكيا كطفل صغري، وأحاط 

ا، مل يبح به اجلميع يف حرية، وهم الذين ما رأوا سي رابح إال جبال شاخم

 .بالسر لكنه بات ينتحب، وباتت سطيف امرأة حبلى تنتظر مولودها بفرح

** ** ** ** 

 

33 

ثر إشراقا وأكثر دفئا، أيقظ أطفال كان اجلو رائقا، وكانت الشمس أك

باجتاه  املوحدالكشافة املدينة مع الصباح الباكر، وهم يندفعون بلباسهم 

يتوافدون على مسجد احملطة كأنهم السيل ثم راح اجلميع  ،مقر الكشافة

كبارا  ،باحة والشوارع احمليطة، نساء ورجاالالاملنهمر، واكتظت بهم 

اْش يتأملهم حاملا أن يف يد كل واحد بندقية، وصغارا، وقف العربي امُلوْسَت

يارب أغثنا بوابل من : ونظر إىل السماء الزرقاء الصافية وردد يف نفسه

 :البنادق، أخرجه سي رابح من أحالمه

 .خذ مكانك ستنطلق املسرية بعد حلظات -

اندفع باجتاه الكشافة الذين كانوا يصطفون حسب أعمارهم، مد بصره 

ابنه بلخري وابنته حفيد مسعود بولقباقب، وقريبا منه يرى بزهو كبري وهو 

، عادت به الذاكرة إىل مغامرته من احلماس من أعينهمحورية وقد شع 

العرش إىل املدينة، ماذا لو بقي هناك هل سيكون أبناؤه بهذا الوعي وهذا 
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النشاط، وهل سيكون هو حامال هلم الوطن أيضا، أم جمرد جمرت ألحقاد ال 

 تنتهي؟

وأسرع اجلميع يقفون حيث ُطلب منهم أن يكونوا، فاندفع العربي 

دون أن يغيب ، جبوار محو القبايلي وسي اهلادي املوستاش يأخذ مكانه احملدد

 .عن باله وزانف سطي

آه سوزان كم أحلم أن تكوني اآلن جبانيب، وأخرجه صوت اجلميع 

حلاشدة شرقا، ثم املسرية ا تباسم اهلل وعلى بركة اهلل، وانطلق: مرددين

اللهم قونا واسرتنا، : احندرت ميينا باجتاه الشارع الرئيسي، متتم سي رابح

انطلقت حناجر الكشافة تردد مبجرد أن وصلها أمر من حسان َبْلِخرَيْد 

 : وسعيدي السعيد الجودان

 ة ينتسبشعب اجلزائر مسلـم وإىل العروب     

 قد كذبمن قال حاد عن أصله أو قـال مات ف     

تعالت الزغاريد من البيوت والشرفات، وراحت الشوارع الفرعية و

تصب يف املسرية فتزداد قوة واندفاعا، عدل َبْلِخرَيْد من وضعية اجملموعة 

األوىل اليت حتمل باقة الزهور، آمرا الكبار منهم حبماية الصغار، ونظر إىل 

ن نادي الضباط، اخللف، كان العدد هائال يقدر باآلالف، لقد بلغوا اآل

 .لكن آخر املسرية ال يرى بعد

 :وارتفعت الالفتات متأل الفضاء

 "اجلزائر عربية مسلمة"

 "لن نبغي بديال عن وطننا ولغتنا وديننا"

 "اإلسالم ديننا، العربية لغتنا، اجلزائر وطننا"

 "ال للجنسية الفرنسية، من جتنس فقد كفر"

 :وارتفعت حناجر الكشافة ثانية

 واكأهوى سـ يا بالدي أنا ال يابالدي 



481 

 

 تفانى يف هـواك قد سال الدنيا فؤادي و

 حنن باألنفس نفدي كل جزء من ثـراك

 داكـــــد فاصـرفينا لعـال أسإننـا أشب

وتفاعل اجلميع مع األبيات، فارتفعت صيحات اهلل أكرب، اجلزائر 

مسلمة عربية، وارتفعت معها الزغاريد تشق الكون، وطارت أسراب 

مام لتحط ثم تطري كأمنا تشارك اجلميع مسريتهم، أحس أمقران احل

 : بالنشوة فقال

 .لقد انتصرنا، إنه يوم النصر املؤزر -

 :رد العربي امُلوْسَتاْش وهو ال يكف عن التلفت

 .أخشى غدر الكالب، هذا النصر لن يسعد أعداءنا -

من مكان إىل  وراح يتلمس خنجره حتت إبطه، كان َخلَّاْف التِّيَقْر، يقفز

، ثم من خليفة، مركزا على محامه الرومية، ثم منسالفه  مكان، يقرتب من

العربي املوستاش، الذي الحظ ذلك منه لكنه مل يهتم كثريا، الناس مجيعا 

 .كانوا يتدافعون كالسيل اهلادر

أجهد عيوبة نفسه ليصل إىل العربي املوستاش مندفعا بني أمواج 

 :وجهه خوف، همس يف ذهنه قائال املتظاهرين وقد بدا على

 .كأني حملت جلول القايد -

واهتم العربي املوستاش فراح يوزع نظره يف كل مكان، ملح وريدة 

نساء اجلزائر فداء "املرقومة قريبا من الال تركية حيمالن الفتة عليها 

تعالت الصيحات مرة ، ونسي العربي املوستاش أمر جلول وقد "الوطن

رتب من مقهى فرنسا وسط املدينة، رفع سي رابح عينيه أخرى واجلميع يق

 :يف الشرفات، فهاله ما رأى، همس لسي اهلادي

 هل ترى ما يف الشرفات؟ -

ورفع سي اهلادي عينيه، عند كل نافذة معمر يشهر سالحه يف حنق، 
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الحظ العربي امُلوْسَتاْش انشغال سي اهلادي فرفع بصره أيضا، وراح سريعا 

 :ما قاله للجميع، تقدم سي رابح وأسر لسالفة الرومية يعيد إىل نفسه

املعمرون يف الشرفات مدججون باألسلحة أرجو أن تسحيب النساء  -

 .واألطفال

 :حبقد، وأطلقت زغرودة مدوية، وصاحتسالفه  تأملتهم

 .حتيا اجلزائر، حتيا اجلزائر، ولتسقط فرنسا، ولتسقط فرنسا -

ريعا وهو يبحث عنها بعينيه، فال أوب معها العربي امُلوْسَتاْش س

 :يستطيع أن حيدد مكانها

 . وليحيا حزب الثوار، اجملد حلزب الثوار -

 .وكثرت الصيحات من كل مكان كأنها الرعد، يرتج هلا الشارع كله

واندفع أحد الشبان حتى تصدر املسرية، وأخرج العلم اجلزائري ورفعه 

الوطن، وهم يسعدون برؤية مرفرفا، فجاشت مشاعر الناس وهتفوا حبياة 

 .العلم اجلزائري يرفرف ألول مرة يف قلب املدينة، وأمام أعني اجلميع

بدان، وهتفت احلناجر، وتعالت هلا األاقشعرت  وكانت حلظات رهيبة،

قال العربي املوستاش، وهو يتأمل الفتى حامل الراية بفرح غامر، األيدي، 

 :بإيعاز من حسان بلخريدإنه سعال بوزيد، وارتفعت حناجر الكشافة 

     اعصفي يا رياح واقصفي يارعـود

 واثخين يا جـراح واحدقي يا قيود

 أبـاة  ومحنن ق         

 ان ليس فينا جب         

 قد سئمنا احلياة          

 يف الشقا واهلوان         

 ل اجلهاد اح المنالكف المنل

 يف سبيـل البالد         
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قفت املسرية ومجع من شرطة فرنسا يعرتضون طريقها، مطالبني وتو

عدوا أنفسهم أبإخفاء الراية، وظهر على وجوه املعمرين استياء وحنق، و

يف الفتى وهو يشق ( valer)إلطالق النار، صرخ حمافظ الشرطة فالر 

 : الصفوف

 .اخف هذه اخلرقة وإال أرديتك قتيال -

وارتفعت رفعها إىل أعلى نقطة، ومل يبال الفتى، وأسرع مندفعا ي

 :وصاح الناس خلفهالزغاريد واهلتافات، 

 .أرواحنا فداء العلم -

وتقدم العربي امُلوْسَتاْش وأمقران ويوسف الرُّوْج، كانوا مجيعا 

يتعطشون هذه اللحظة للسالح يدفعون به وقاحة احملافظ وأعوانه، 

وتهاوى الفتى،  وانطلقت الزغاريد، وانطلق الرصاص من مسدس احملافظ

لكن الراية مل تتهاو، وتلقفتها األيدي، وكثر إطالق الرصاص من كل 

الشرفات فتساقط الناس باملئات، وتفرق اآلالف منهم يف الشوارع 

 .الفرعية

الرومية وهي تلفظ أنفاسها أمامه، لقد سالفه  شاهد العربي امُلوْسَتاْش

إىل اجلدار، أغلق  سكنت رصاصتان ظهرها، أسرع إليها سي رابح جيرها

 .أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا رسول اهلل: عينيها مرددا

مل يستطع أن ميسك بالعربي امُلوْسَتاْش الذي غدا وحشا كاسرا، قرأ يف  

عينيه عتابا، تساءل سي رابح هل أخطأوا حني رفضوا اقرتاح العربي 

 امُلوْسَتاْش بوجوب إخراج السالح؟

ع كلها إىل ساحة للمعركة، نزل املعمرون والشرطة حتولت الشوار

واجليش إىل الشوارع، مل يكن عند اجلزائريني إال أسلحة بيضاء، وحلقت 

الطائرات يف السماء، ومسعت نداءات مبكربات الصوت تدعو اجلزائريني 

 .إىل التزام بيوتهم
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رأى العربي معمرا يطلق الرصاص من شرفة بيته بفرح جنوني، أسرع 

الدرجات، فوجئ بشمعون املونشو جيلس خلفه على كرسي خشيب  يصعد

حيرضه بصوت عال على القتل، غرز العربي امُلوْسَتاْش خنجره يف قلبه 

فتهاوى يف مكانه، مل يسرتد العربي امُلوْسَتاْش خنجره، وأسرع يباغت املعمر 

سقط الذي هالته املفاجأة بلكمة أفقدته توازنه، افتك منه بندقيته، دفعه لي

أرضا، رفع عينيه كان الُبْهِلي خلضر يسبح يف الفضاء، يبسط جناحي برنسه 

 .األبيض، وقد تغشته هالة غريبة، وأشرق وجهه مبتسما

أسرع العربي امُلوْسَتاْش خيرج، ملح شبح َخالَّْف التِّيَقْر يقفز بعيدا كنمر 

إىل متوحش، قطع العربي الشارع سريعا باجتاه مسكن فرانكو وهو يتلفت 

كل اجتاه، الحظ من بعيد رئيس احملكمة يصوب بندقيته باجتاه اَلالَّ ُتْرِكَيه، 

صوب حنوه البندقية وأرداه قتيال، فاجأه أمقران من خلفه، وقد كان يتابع 

 :املشهد قائال

 .لقد خدعنا، لقد خدعنا -

تركية بعيدا عن اخلطر، كان الال حني راح العربي امُلوْسَتاْش يسحب 

يعدو باجتاه القاضي يفتك منه سالحه، ما كاد يعود أمقران إليهما أمقران 

حتى ترك الال تركية معه وأطلق ساقيه للريح، هذه فرصته، هل ميكن أن 

 جيد فرانكو يف بيته؟

اقرتب من احلديقة غري مبال بأمواج الناس الذين كانوا يتصاحيون 

ق يف السماء، وال ويعدون يف كل االجتاهات، وال بالطائرات اليت كانت حتل

بعشرات اجلثث متأل الشوارع، وال خبالْف التِّيقْر الذي كان يظهر هنا 

وهناك شبحا جنيا، كَمَن عند شجرة توت كبرية، رفع رأسه، شاهد فرانكو 

يف شرفته، ال يلبس إال منامته، يتصيد الفاّرين بلذة كبرية، كأنه يف نزهة، 

ات ساقه فسقط يتلوى، صوب إليه بندقيته، من بعيد اخرتقت رصاص

 :التفت خلفه فوجئ بشرطي يقف خلفه مصوبا إليه مسدسه قائال حبنق
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 .سأفجر رأسك أيها القذر -

وضغط على الزناد، وانطلق الرصاص، فسقط جثة هامدة، رفع العربي 

امُلوْسَتاْش رأسه غري مصدق، الحظ َخألَّْف التِّيَقْر جيثم خلف شجرة قريبة 

يشد ساقه  التيقر باجتاه الشرطي، أسرع إليه خالفمازال يصوب بندقيته 

لواله لقتلين : جيدا بعمامته دون أن ينطق، ردد العربي امُلوْسَتاْش يف سره

الشرطي اللعني، أي سر حيمله هذا التِّيَقْر؟ أهو معنا أم ضدنا؟ رفع فيه 

د عينيه، وقبل أن ينطق، اختفى َخألَّْف التِّيَقْر بسرعة كما ظهر بسرعة، عا

العربي امُلوْسَتاْش ينبطح أرضا متحامال على أمله، رفع عينيه، مازال فرانكو 

 .حيث هو، وسريعا أطلق رصاصات أردته أرضا متهاويا على الرصيف

 :ردد العربي امُلوْسَتاْش وهو ينظر خلفه

 .ولد الكلب، أوالد الكالب ال ينفع معكم إال العنف -

فرانكو، فاجأه يوسف الرُّوْج  زحف على بطنه يهم بالدخول إىل حديقة

 :وسي رابح، محله يوسف وقال

 . جيب أن ننسحب، دعين أمحلكإنه ينزف، جرحك عميق  -

رفض العربي املوستاش ذلك مصرا على دخول احلديقة، قال سي رابح 

 :بغضب

 .امحله عنوة، ال نقاش مع اجملانني -

 :نظر يوسف الرُّوْج يف سي رابح وقال

 .، دعين مع العربي سأسحبهاذهب تفقد الناس -

حني اختفى سي رابح راح يوسف الرُّوْج يدخل مع العربي إىل 

 :احلديقة، قال العربي امُلوْسَتاْش بفرح ممزوج بأمل

 .لقد قتلته ابن القحبة، أرديته على الرصيف كالكلب العفن -

 :قال يوسف الرُّوْج حبسرة

 .كلها ساحة حربقتالنا باآلالف، باآلالف يا العربي، املدينة  -
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دعنا نبحث عن : أراد العربي امُلوْسَتاْش أن يقول ليوسف الرُّوْج

سوزان، جيب أن أعرف لغزها، هل هي مسجونة يف هذا القصر؟ أم أنه 

قتلها ودفنها فيه، ثبت يف مكانه حلظات، متنى لو مينحه الُبْهِلي خلضر قدرته 

وجد اآلن ماران اخلبيث،  على الطريان، متنى لو حيمله على جناحيه، متنى لو

ماران معذب األطفال ومنتهك كرامتهم، سيغرف من جوف البندقية إىل 

متنى لو يرى اآلن بارال مستعبد العمال وسارق جهدهم مججمته الوسخة، 

وابنيه بلخري وحورية، اندفع يهرول جارا ساقه  محامه تذكروعرقهم، 

سرع يوسف الرُّوْج جيره اجلرحية، خرج من احلديقة، احندر باجتاه بيته، أ

ليختفيا خلف جدار ومعمرون يهرعون مدججني باألسلحة إىل وسط 

املدينة، اندفعا جمددا يف طريقهما، شاهدا جثة طفل مرمية على األرض، 

 :أسرعا إليها، صاح العربي امُلوْسَتاْش وهو يتحسس خفقها

 .مازال حيا، لكن جرحه ينزف، لعل أحد املعمرين قد اصطاده -

 :مله يوسف الرُّوْج جيدا وقالتأ

 .كأنه ابن مشعون املونشو -

 :تأمله العربي املوستاش وقال

إنه هو، فعال إنه هو، جرحه ينزف، جيب أن حتمله سريعا إىل املشفى،  -

 .أو إىل عيادة َقْج، فهي أقرب

وأسرع خيرج حمرمة كبرية، وراح يلف بها جرحه حياول إيقاف النزيف، 

 :وهو حيمله تردد يوسف الرُّوْج

 .قد يكون َقْج أيضا مدججا بالسالح، وسريديين قتيال -

 :أسرع العربي امُلوْسَتاْش يساعده يف محل الصغري، وهو يقول

ليس أمامنا خيار، ال بد من محل الصغري، ليس للصغار أن يدفعوا  -

 .مثن محاقات الكبار، امحله أرجوك أسرع، أسرع

يابه دما، وأسرع به إىل العيادة، اندفع محله يوسف الرُّوْج وقد امتألت ث



486 

 

، داهمه دوار شنيع، تهاوى أرضا، متأمال يوسف منحدراالعربي امُلوْسَتاْش 

 .الرُّوْج خيتفي يف حنجرة الشارع

كانت جمموعة قليلة من أطفال الكشافة قد وصلت ومعهم الجودان 

، إىل نصب اجلندي اجملهول، ووضعوا باقة الزهور ثم أسرعوا يتفرقون

 .يطاردهم الرصاص، وأزيز الطائرات، وقرع أجراس الكنيسة

** ** ** ** 
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كان الطريق طويال متعرجا، وكان قلبانا ينطان أمامنا 

لوقوف على عتبات شعبة اآلخرة، اجلبال الشاخمة إىل ايهفوان 

تسد اآلفاق أمامنا، تقف شاخمة تتحدى عوائد الزمن، ترجلنا 

ة، قلت حلوبه وأنا أمد بصري من السيارة وقد متلكتنا الرهب

 .إىل أعلى القمم

 هل شاهدت هذا الشموخ؟   - 

 :رفعت حوبه بصرها أيضا وراحت متعن النظر وقالت

هو بالضبط مشوخ أجدادنا ومبائنا من يوغرطة حتى  -

 .العربي املوستاش

هل تصنع الطبيعة اإلنسان، هل تنقل إليه جيناتها 

يف أسالفنا إال من هذه ومورثاتها؟ لست أرى هذه الكربياء 

 :اجلبال، ولكن أين هي فينا؟ وتلفت إىل حوبه أسأهلا

 .لكين ال أراها فينا -

 :تلفتت إلي ويف عينيها رفض وقالت

بل هي فينا أشد وأعمق، لكنها خفية كالكهرباء ال  -
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 .تظهر إىل حني االستعمال

وصلنا الوادي السحيق، أو شعبة اآلخرة كما يسميها الناس، 

مند أبصارنا إىل هوتها السحيقة، يكفي أن تتأملها  ورحنا

حلظات حتى تصاب بالدوار، كلها كانت صخورا حادة مدببة 

صماء، ختيلتها أسنان وحش أسطوري، وامتأل رأسي صراخا 

وعويال وتكبريا، وختيلت فرنسا ترمي من شاحناتها 

العسكرية اآلالف من اجلزائريني األبرياء العزل مقيدين إىل 

السحيقة، فتتمزق أجسادهم وتنفجر رؤوسهم قبل  اهلوة

 .وصوهلا إىل عمق الوادي

رفعت رأسي يف حوبه وجدتها تبكي منتحبة، يممتها إىل 

 :صدري أهدئ من روعها، قالت

إن عويل األبرياء العزل ليرتدد صداه إىل اليوم، وإني ألمسعه  -

كأنه حيدث اللحظة، ما أكثر جرائم فرنسا يف هذا الوطن 

 !ليالغا

مسحُت دموعها بيميين، وجتلدي يقف سدا أمام دموعي، 

 :وقلت

لقد قتلوا يف تلك األحداث مخسة وأربعني ألفا من األبرياء،  -

بدأت بسعال بوزيد وسالفة الرومية وامتدت كالنار لتلتهم 
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 .كل شيء

انسحبنا عائدين يلفنا الصمت، وحتلق بنا خياالتنا تسرتجع 

ات يف هذا الوطن الغالي، ومحدت أحداثا جليلة وقعت ذات سنو

اهلل أن حوبه قد نقلتها رواية، وكان لي فضل تدوينها حتى ال 

 .تضيع من الذاكرة، فيلعننا التاريخ واألجيال القادمة

ومددت يدي أيغط أصابع حوبه، فأشرقت على حمياها 

ابتسامة خفيفة، خيل إلي أنها بستان ربيعي يتعانق فيه الغيث 

  .وإشراق الشمس

*** ** ** * 

               

 2111أوت  25األربعاء              


